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ÄÅËÎÒÎ ÍÀÂÀËÍÈ È ÃÓÍÊÎ ÑÐÅ ÙÓ ÐÓÑÈß

ТРЕТО ОТДЕЛЕНИЕ
(жал ба № 75186/12)

РЕШЕНИЕ
СТРАСБУРГ

10 ноем ври 2020 г.
ОКОНЧАТЕЛНО

10.02.2021 г.
Настоящото ре ше ние е окон ча тел но съ образ но разпо ред би те 

на чл. 44, т. 2 от Конвенцията. То мо же да пре тър пи ре дак цион ни 
про ме ни.

По де ло то Навални и Гунко сре щу Русия
Европейският съд по пра ва та на чо ве ка (Трето отделение), в 

състав от:
Пол Леменс (Paul Lemmens) – председател,
Георгиос А. Сергидес (Georgios A. Serghides),
Хелън Келър (Helen Keller),
Дмитрий Дедов (Dmitry Dedov),
Мария Елосеги (Marí a Eló segui),
Аня Зайберт-Фор (Anja Seibert-Fohr),
Петер Росма (Peeter Roosma), съ дии,
Милан Блашко (Milan Blaš ko) – секре тар на отделението,
ка то взе предвид:
че жал ба та (№ 75186/12) сре щу Руската фе де ра ция е по да де-

на до Съда на 25 ок том ври 2012 г. на ос но ва ние чл. 34 от 
Конвенцията за за щи та на пра ва та на чо ве ка и ос нов ни те сво бо ди 
(Конвенцията) от два ма руски граж да ни – г-н Алексей Анто ние-
вич Навални и г-н Вадим Борисович Гунко (жалбоподателите);

че на 28 ав густ 2014 г. е взе то ре ше ние да се съ об щи на 
руско то пра ви тел ст во („пра ви тел ст во то“) за жалбата;

и ста но ви ща та на стра ни те,
след об съж да не в закри то за се да ние на 13 ок том ври 2020 г. 

поста но ви след но то ре ше ние.
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ÂÚÂÅÄÅÍÈE
1. Жалбата е по по вод аресту ва не то на жал бо по да те ли те по 

вре ме на по ли ти чески про тест на пло щад „Болотная“ на 6 май 
2012 г., послед ва но от про дъл жи ло то им през ця ла та нощ за дър-
жа не в по ли цейско то управле ние и ад ми нистра тив но то им осъж-
да не за не изпъл не ние на за ко но съ образ ни разпо реж да ния на по-
ли цейски те ор га ни. Твърди се, че по вре ме на аресту ва не то на 
пър вия жал бо по да тел е при ло же на пре ко мер на фи зи ческа си ла.

1. ÏÎ ÔÀÊÒÈÒÅ
2. Първият жал бо по да тел (г-н Навални) е ро ден през 1976 г. 

Вторият жал бо по да тел (г-н Гунко) е ро ден през 1960 г. И два ма та 
жи веят в Москва. Жалбоподателите са пред ставля ва ни от г-н 
К. Терехов, ад во кат, прак ти ку ващ в Москва.

3. Руското пра ви тел ст во (правителството) пър во на чал но се 
пред ставля ва от г-н Г. Матюшкин, пред ста ви тел на Руската фе де-
ра ция пред Европейския съд по пра ва та на чо ве ка, а след то ва – 
от заелия то зи пост г-н М. Галперин.

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

I. Демонстрация на 6 май 2012 г.
5. Фактическата об ста нов ка, свър за на с пла ни ра не то, про-

веж да не то и разпръс ва не то на де мон стра цията на пло щад „Болот-
ная“, е по-под роб но из ло же на в ре ше нията по де ла та Frumkin v. 
Russia (№ 74568/12, § 7–65, 5 яну ари 2016 г.); Yaroslav Belousov v. 
Russia (№ 2653/13 и № 60980/14, § 7–33, 4 ок том ври 2016 г.) и 
Razvozzhayev v. Russia and Ukraine и Udaltsov v. Russia (№ 75734/12 
и две дру ги, § 8–31, 19 ноем ври 2019 г.). Изложените от стра ни те 
об стоятел ст ва, пря ко от но си ми към настоящия слу чай, са по со че-
ни по-до лу.

6. На 6 май 2012 г. в цен тъ ра на Москва би ла про ве де на 
публич на де мон стра ция, на ре че на „Маршът на ми лиони те“, в 
про тест сре щу со че ни те ка то ма ни пу ли ра ни пре зи ден т ски из бо-
ри. Общинските власти раз ре ши ли про веж да не то на съ би тието 
под фор ма та на марш, послед ван от съ би ра не на пло щад 
„Болотная“, което тряб ва ло да приклю чи в 19,30 ча са. Маршът 
бил ми рен и не е има ло без ре ди ци, но ко га то де мон стран ти те 
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стиг на ли до пло щад „Болотная“, ста на ло яс но, че по ли цията е 
поста ви ла ба риери, стес ня ва щи вхо да към опре де ле но то за съ би-
ра не то място, за които се твър ди, че огра ни ча ва ли опре де ле но то 
за де мон стра цията простран ст во. С цел да кон тро ли ра тъл па та 
по ли цейският кор дон при ну дил про тести ра щи те да оста нат в 
обо со бе но то от ба риери те простран ст во. Последвали мно жест во 
сблъ съ ци меж ду по ли цейски те ор га ни и про тести ра щи те. В 
17,30 ч. по ли цейски те ор га ни разпо ре ди ли преж девре мен но то 
приключ ва не на събра нието и за поч на ли да разпръс ват про тести-
ра щи те. Освобождаването на пло ща да от про тести ра щи от не ло 
око ло два ча са.

7. Жалбоподателите взе ли участие в про теста на 6 май 
2012 г. на пло щад „Болотная“. Те би ли за дър жа ни на място то на 
съ би тието и за ве де ни в по ли цейски управле ния, къ де то би ли об-
ви не ни в из вър ш ва не то на ад ми нистра тив ни на ру ше ния. След 
про дъл жи ло през нощ та за дър жа не все ки един от жал бо по да те-
ли те бил изпра вен пред съд и приз нат за ви но вен по пов диг на то-
то му об ви не ние.

II. Арестът на жалбоподателите, тяхното задържане 
и осъждането им за извършени от тях административни 
нарушения

А. Първият жал бо по да тел (г-н Навални)

1. Арестът, за дър жа не то и осъж да не то на пър вия жал бо-
по да тел

8. Първият жал бо по да тел е един от ли де ри те, кой то за поч-
нал „се дящ“ про тест1 по вре ме на де мон стра цията (по-под роб но 
вж. Razvozzhayev and Udaltsov, цит. по-го ре, § 18–31). Според 
жал бо по да те ля той е бил аресту ван мал ко след 18 ч. по пъ тя към 
сце на та, ко га то въз на ме ря вал да се обър не с реч към събра нието. 
Първият жал бо по да тел твър ди, че пре ди да бъ де аресту ван, към 
не го не са би ли от пра вя ни ни как ви пре дупреж де ния или разпо-
реж да ния от по ли цейски те ор га ни. По вре ме на ареста пър вият 

1 Т.нар. sit-in, кой то включ ва от ка з да се пре ус та но ви про тес ти ра не то въп ре-
ки от п ра ве ни те раз по реж да ния. – Б. пр.
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жал бо по да тел не ока зал съпро ти ва, но въпре ки то ва по ли цейски 
слу жи тел на сил ст ве но из вил ръ ка та му зад гър ба му, което му 
при чи ни ло бол ка и го при ну ди ло да се на ве де напред. Поли-
цейският слу жи тел бу тал пър вия жал бо по да тел през це лия път до 
по ли цейско то управле ние, ка то през то ва вре ме из ви вал ръ ка та 
му и го при нуж да вал да стои на ве ден напред. Първият жал бо по-
да тел пред ста вил ви де оза пис и линк към ви део в YouТube, на 
което е по ка зан не го вият арест. В своето ста но ви ще пра ви тел ст-
во то е пот вър ди ло, че съ що то ви део е би ло гле да но от съ деб ни те 
съста ви на на ционал ни те съ ди ли ща.

9. Видеото в YouТube съ дър жа след ни те сце ни, от но си ми 
към напра ве ни те във връз ка със съ би тията оплаквания:

(i) Първият жал бо по да тел вър ви към сце на та на пло щад 
„Болотная“, до ка то про тести ра щи те скан ди рат „Няма да си 
тръгнем!“. Когато добли жа ва сце на та, той виж да как гру па по ли-
цейски слу жи те ли сва лят ня ко го от нея. Първият жал бо по да тел 
взе ма ме га фон, ко га то два ма по ли цейски слу жи те ли се на соч ват 
към не го. Чува се как пър вият жал бо по да тел казва: „Къде ме 
водите? Все още ни що не съм напра вил“. В мо мен та, в кой то той 
се опит ва да се ка чи на сце на та, ня кол ко по ли цейски слу жи те ли 
го из бут ват на зад и го от веж дат. След то ва той се про вик ва ня-
кол ко пъти: „Не си тръгвайте! Всички вие, оста не те тук!“.

(ii) След ка то е аресту ван, пър вият жал бо по да тел е от ве ден 
от при ле жа щи те към сце на та пло щи в по ли цейско то управле ние. 
На след ва щия ка дър се виж да как пър вият жал бо по да тел би ва из-
не сен от там от ня кол ко по ли цейски слу жи те ли. Един от по ли-
цейски те слу жи те ли пи та пър вия жал бо по да тел да ли ще про дъл-
жи да вър ви сам, и след ка то да ва по ло жи те лен от го вор, пър вият 
жал бо по да тел е поста вен на кра ка и по ве ден по лупре вит от два ма 
по ли цейски слу жи те ли, из ви ва щи ръ це те му зад гър ба. Няколко 
се кун ди по-къс но еди ният по ли цейски слу жи тел казва: „Братко, 
стой мир но или ще ти счу пя ръката!“. На то ва пър вият жал бо по-
да тел отговаря: „Тогава ще те пра тя в зат во ра“, и се обръ ща на ля-
во да поглед не към по ли цейския слу жи тел. След то ва по ли-
цейският слу жи тел из ви ва ля ва та ръ ка на пър вия жал бо по да тел с 
та ка ва си ла, която го ка ра да извика: „Чупиш я!“. Първият жал бо-
по да тел про дъл жа ва да вър ви в съ ща та по за и след ня кол ко се-
кун ди из кре щя ва от но во, до ка то ръ ка та му спон тан но би ва на тис-
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на та на го ре. Тогава той мо ли по ли цейския слу жи тел да на ма ли 
мал ко на тиска вър ху ръ ка та му. Точно пре ди да вля зат в по ли-
цейско то управле ние, по ли цейският слу жи тел каз ва на пър вия 
жал бо по да тел да се на ве де още по ве че. От мо мен та, в кой то пър-
вият жал бо по да тел е изпра вен на зе мя та и за поч ва да хо ди сам, до 
мо мен та на вли за не то му в по ли цейско то управле ние на ви де оза-
пи са не се виж дат или чу ват дру ги ре ак ции на по ли цейски те слу-
жи те ли и ня ма ви ди ма съпро ти ва, оказ ва на от пър вия жал бо по да-
тел. Видеозаписът за вър ш ва с вли за не то на жал бо по да те ля в 
Първи специализиран ба тальон на Път на та по ли ция на спе циал-
на та ма гистра ла (1 Специализированный Батальон ДПС ГИБДД 
на спец трас се).

10. В 18,40 ч. първият жалбоподател е заведен в Районното 
полицейско управление – Якиманка, в Москва, където дежурният 
полицейски служител изготвя протокол за преместването му с 
цел събирането на материалите по административното дело и 
разпорежда административното му задържане. 

11. В полицейското управление дежурният полицейски 
служител съставя и протокол за административно нарушение въз 
основа на изявленията, направени от двамата полицейски слу жи-
тели Д. С. и В. С., за които се со чи, че са аресту ва ли пър вия жал-
бо по да тел. Той бил об ви нен в не изпъл не ние на за кон но разпо-
реж да не на по ли цията в на ру ше ние по чл. 19.3, ал. 1 от Кодекса 
на ад ми нистра тив ни те на ру ше ния. Към про то ко ла за ад ми нистра-
тив но на ру ше ние би ло при ка че но при ло же ние. В не го би ло по со-
че но, че в 18,30 ч. на 6 май 2012 г., „дейст вай ки ка то участ ник в 
публич но съ би ра не – ми тин га на пло щад „Болотная“ (...) заед но с 
още прибли зи тел но 8000 ду ши (...) – пър вият жал бо по да тел при-
зо вал про тести ра щи те да не се под чи нят на дър жав ни те ор га ни, 
да не на пускат пло ща да след приключ ва не то на съ би ра не то и да 
иг но ри рат разпо реж да нията на по ли цията. Полицейските слу жи-
те ли Д. С. и В. С. прибли жи ли [пър вия жал бо по да тел], пред ста-
ви ли се и поиска ли от не го да пре уста но ви дейст вията си. 
[Първият жал бо по да тел] от ка зал да от го во ри и про дъл жил да 
привли ча вни ма нието на при съст ва щи те и на ме диите. В от го вор 
на от пра ве но то от по ли цейски те слу жи те ли „за ко но съ образ но 
разпо реж да не да ги послед ва в по ли цейския бус, къ де то да съста-
вят про то кол за ад ми нистра тив но на ру ше ние [пър вият жал бо по-
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да тел] извикал: „Русия без Путин!“ (...) [и] ги из бу тал“. Първият 
жал бо по да тел бил за дър жан до раз глеж да не то на ад ми нистра тив-
но то де ло.

12. На 7 май 2012 г. в 15 ч. пър вият жал бо по да тел бил изпра-
вен пред ми ро вия съд на съ де бен участък № 100 в ра йон 
Якиманка.2 Съдът се за поз нал с ви де оза пи са, пред ста вен му от 
пър вия жал бо по да тел, и приел, че пър вият жал бо по да тел се опи-
тал да се ка чи на сце на та, ма кар по ли цейски те ор га ни да са му 
забра ни ли то ва, и че с те зи свои дейст вия и с ви ко ве те си към 
про тести ра щи те да не на пускат място то той е ока зал съпро ти ва 
на по ли цията. Като се по зо вал на про то ко ли те за ад ми нистра тив-
но на ру ше ние, пре мест ва не и за дър жа не, как то и на докла ди те и 
на пис ме ни те по ка за ния на по ли цейски те слу жи те ли Д. С. и В. С., 
ми ро вият съд уста но вил, че в на ру ше ние на чл. 19.3, ал. 1 от 
Кодекса на ад ми нистра тив ни те на ру ше ния (Кодекса) жал бо по да-
те лят не е изпъл нил за ко но съ образ но разпо реж да не на по ли цията. 
Първият жал бо по да тел бил осъ ден да запла ти гло ба в раз мер на 
1000 руски рубли (RUB, рав ностой ни на око ло 20 евро към от но-
си мия период).

13. Първият жал бо по да тел об жал вал, ка то твър дял inter alia, 
че про то ко лът за ад ми нистра тив но на ру ше ние и да де ни те от 
Д. С. и В. С. по ка за ния са не вер ни и че по ли цейски те слу жи те ли 
не са му разпо реж да ли ни що, пре ди да го за дър жат. Първият жал-
бо по да тел твър дял съ що, че из во ди те на съ да са в про ти во ре чие с 
на лич ни те до ка за тел ст ва и в част ност с ви де оза пи са.

14. Във въз зив но то произ вод ст во ад во ка тът на пър вия жал-
бо по да тел поискал да бъ де про ве ден разпит на Д. С. и В. С. Той 
оспо рил фак та, че имен но те зи два ма по ли цейски слу жи те ли са 
из вър ши ли ареста на пър вия жал бо по да тел. Обяснил, че ви де оза-
пи сът от аресту ва не то на пър вия жал бо по да тел по каз ва съ що как 
г-н Удалцов е бил ескор ти ран до по ли цейско то управле ние око ло 
три де сет се кун ди пре ди аресту ва не то на г-н Навални. Според ма-
те риали те от ад ми нистра тив но то произ вод ст во сре щу г-н Удал-
цов послед ният е бил аресту ван от съ щи те два ма по ли цейски слу-

2 Мировите съ ди ли ща са пър во ин с тан ци он ни съдилища, чи ито ак то ве се об-
жал ват на вто ра ин с тан ция пред град с ки те и ра йон ни те съдилища. Якиманка е 
ра йон на Москва. – Б. пр.



46 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 5/2021

жи те ли – Д. С. и В. С. Процесуалният пред ста ви тел из тък нал, че е 
прак ти чески не въз мож но съ щи те по ли цейски слу жи те ли, които 
са аресту ва ли г-н Удалцов, да са се вър на ли до сце на та, за да за-
дър жат пър вия жал бо по да тел.

15. Със свое опре де ле ние на 19 юли 2012 г. Замоскворецкият 
ра йо нен съд от хвър лил иска не то на жал бо по да те ля за разпит на 
по ли цейски те слу жи те ли, ка то приел, че ви де оза пи сът от ареста 
не съ дър жа да та та и ча са, на които е бил из гот вен, как то и че ли-
ца та на по ли цейски те слу жи те ли, аресту ва ли чо ве ка, на ри чан г-н 
Удалцов, не мо гат да бъ дат ви дени.

16. На 19 юли 2012 г. Замоскворецкият ра йо нен съд пот вър-
дил ре ше нието на пър воин стан цион ния съд. Относно ви де оза пи-
са съ дът приел, че от не го не мо гат да се пра вят из во ди за лип са та 
на из вър ше но от жал бо по да те ля на ру ше ние на 6 май 2012 г., за-
що то ви де оза пи сът не съ дър жа ин ди ка ция за вре ме то и място то, 
на които е бил напра вен. Въззивният съд от бе ля зал съ що, че ми-
ро вият съд се е за поз нал със за пи са и го е об съ дил в пър воин стан-
цион но то си ре ше ние.

2. Разследването на твър дя на та от пър вия жал бо по да тел 
употре ба на пре ко мер на си ла по вре ме на аресту ва не то му

17. На 17 май 2012 г. пър вият жал бо по да тел по дал оплак ва-
не до раз след ва щи те ор га ни, че inter alia, по вре ме на ареста му 
на 6 май 2012 г. не поз нат по ли цейски слу жи тел изпол з вал пре ко-
мер на си ла, ка то из вил ръ ка та му и му при чи нил сил на фи зи ческа 
бол ка. Първият жал бо по да тел по со чил, че в ре зул тат от те зи 
дейст вия е имал ожул ва ния, и пред ста вил ви де оза пис, от кой то се 
виж дал на чи нът, по кой то спря мо не го е би ла упраж не на си ла.

18. На 24 май 2012 г. пър вият жал бо по да тел по лу чил от го-
вор, спо ред кой то оплак ва не то му от нос но твър дя но то от не го 
мал тре ти ра не е би ло изпра те но на Отдела по вътреш но раз след-
ва не към Министерството на вътреш ни те ра бо ти за из вър ш ва не 
на вътреш на про вер ка.

19. На ос но ва ние чл. 125 НПК на 27 юни 2012 г. пър вият 
жал бо по да тел по дал жал ба сре щу то зи от го вор.

20. На 19 сеп тем ври 2012 г. Замоскворецкият ра йо нен съд 
прекра тил произ вод ст во то, ка то приел, че иска не то на пър вия 
жал бо по да тел за раз след ва не на твър дя но то мал тре ти ра не е би ло 
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ре гистри ра но при раз след ва щи те ор га ни и е за поч на ла пред ва ри-
тел на про вер ка.

21. На 20 сеп тем ври 2012 г. раз след ва щият ор ган от ка зал да 
обра зу ва на ка за тел но произ вод ст во по по вод на напра ве но то от 
жал бо по да те ля оплак ва не за мал тре ти ра не.

22. На 20 март 2013 г., в рам ки те на дру га про це ду ра, раз-
след ва щият ор ган от ка зал да обра зу ва на ка за тел но произ вод ст во 
по по да де ни те ня кол ко оплак ва ния от про тести ра щи по вре ме на 
събра нието на 6 май 2012 г., вклю чи тел но на пър вия жал бо по да-
тел. Разследващият ор ган приел, че по ли цейски те ор га ни са 
дейст ва ли за ко но съ образ но по вре ме на про теста и че фи зи ческа 
си ла е би ла изпол з ва на за кон но спря мо те зи про тести ра щи, които 
са ока за ли съпро ти ва при аресту ва не то им. В от ка за ня ма об съж-
да не конкрет но на слу чая на пър вия жал бо по да тел и на не го ви те 
твър де ния за не за ко но съ образ ност на дейст вията на по ли цията 
спря мо не го.

23. На 25 ноем ври 2014 г. Замосковорецкият ра йо нен съд от-
хвър лил жал ба та на жал бо по да те ля сре щу от ка за от 20 сеп тем ври 
2012 г., по да де на на ос но ва ние чл. 125 НПК.

24. След об жал ва не то му на 16 февру ари 2015 г. Московският 
град ски съд пот вър дил ре ше нието на Районния съд.

Б. Вторият жал бо по да тел (г-н Гунко)
25. Вторият жал бо по да тел бил аресту ван към 19 ч., за що то 

спо ред по ли цията е пре пятст вал път но то дви же ние. Вторият жал-
бо по да тел оба че твър дял, че ме роприятието е би ло об кръ же но от 
по ли цейски кор дон и не е има ло та ко ва дви же ние.

26. В 20,45 ч. вто рият жал бо по да тел бил пре местен в За-
москворецкото ра йон но по ли цейско управле ние в Москва, къ де-
то де жур ният по ли цай съста вил про то кол за ад ми нистра тив но то 
му пре мест ва не с цел из гот вя не то на про то кол за ад ми нистра тив-
но на ру ше ние и поста но вил ад ми нистра тив но то му за дър жа не.

27. Съ щия ден въз ос но ва на по ка за нията на два ма та по ли-
цейски слу жи те ли, со че ни ка то из вър ши тели на ареста на вто рия 
жал бо по да тел, бил из гот вен про то кол за ад ми нистра тив но на ру-
ше ние. Повдигнатото об ви не ние би ло за не изпъл не ние на за ко но-
съ образ на за по вед на по ли цейски ор ган – на ру ше ние по чл. 19.3 
от Кодекса на ад ми нистра тив ните на ру ше ния.
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28. На 7 май 2012 г. в 15 ч. вто рият жал бо по да тел бил изпра-
вен пред ми ро вия съд на съ де бен участък № 396 в ра йон 
Якиманка. Съдът раз гле дал об ви не нията. Вторият жал бо по да тел 
твър дял, че е взел участие в раз ре ше но от дър жав ни те ор га ни 
публич но събра ние и е въз на ме ря вал да се при бе ре вкъ щи след 
приключ ва не то му, но не е мо жел да си тръг не за ра ди го ле мия 
брой при съст ва щи хо ра и по ра ди об стоятел ст во то, че ра йо нът е 
бил об гра ден с по ли цейски кор дон. Въз ос но ва на про то ко ли те за 
ад ми нистра тив но на ру ше ние, пре мест ва не и за дър жа не, как то и 
на докла ди те и разпи ти те на по ли цейски те слу жи те ли, е прието, 
че вто рият жал бо по да тел се е опи тал да про бие кор до на, дър жал 
се е агре сив но, кре щял е ло зун ги и се е опи тал да навле зе в зо на та 
на път но то дви же ние, ка то по то зи на чин пре пятст вал то ва дви-
же ние. Според съ дията вто рият жал бо по да тел не изпъл нил за ко-
но съ образ на та по ли цейска за по вед да пре уста но ви из вър ш ва не то 
на те зи дейст вия. Той бил приз нат за ви но вен в из вър ш ва не то на 
на ру ше ние по чл. 19.3 от Кодекса на ад ми нистра тив ни те на ру ше-
ния и бил осъ ден на ад ми нистра тив но за дър жа не за срок от 24 
ча са, в си ла от 20,45 ч. на 6 май 2012 г.

29. Вторият жал бо по да тел об жал вал, ка то въз ра зил, че осъж-
да не то му е не за ко но съ образ но. По-конкрет но той под дър жал, че 
по ли цейски те ор га ни не са от пра вя ли към не го ни как ви разпо-
реж да ния и че той не е оказ вал ни как ва съпро ти ва, пре ди да бъ де 
за дър жан. Твърдял съ що, че по ли цейският слу жи тел, кой то го е 
аресту вал, не се е ле ги ти ми рал и че по ли цейски те докла ди би ли 
из гот ве ни чрез изпол з ва не то на шаблон и без как во то и да е 
конкрет но опи са ние на из вър ше но от не го на ру ше ние.

30. На 17 май 2012 г. Замоскворецкият ра йо нен съд раз гле-
дал жал ба та на вто рия жал бо по да тел и пот вър дил пър воин стан-
цион но то ре ше ние.

2. ÎÒÍÎÑÈÌÀÒÀ ÏÐÀÂÍÀ ÐÀÌÊÀ
31. За обоб ще ние на от но си мо то вътреш но пра во вж. 

Frumkin, цит. по-го ре, § 77–79.
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3. ÏÎ ÏÐÀÂÎÒÎ

I. Предварителен коментар
32. В ста но ви ще то си от 12 март 2015 г. пър вият жал бо по да-

тел е напра вил оплак ва не, че не е би ло про ве де но ефек тив но раз-
след ва не на твър де нията му за мал тре ти ра не по вре ме на не го во-
то аресту ва не на 6 май 2012 г. и че той не е разпо ла гал с ефек тив-
но сред ст во за за щи та. Позовал се е на про це дур ни те за дъл же ния 
по чл. 3 от Конвенцията и на чл. 13 от Конвенцията във връз ка с 
чл. 3 и е за явил, че по то зи на чин до раз ви ва пър во на чал но то си 
оплак ва не по чл. 3.

33. Съдът е приел, че об хва тът на де ло то, от не сен към упраж-
ня ва не на пра во то на лич на жал ба, се опре де ля от оплак ва не то 
или „пре тен цията“ на жал бо по да те ля. Твърдения, напра ве ни след 
ка то от вет но то пра ви тел ст во е би ло уве до ме но за жал ба та, мо же 
да бъ дат раз гле да ни от Съда са мо ако пред ставля ват до раз ви ва не 
на пър во на чал но напра ве но то оплак ва не (вж. Radomilja and 
Others v. Croatia [ГО], № 37685/10 и № 22768/12, § 108–109 и 
§ 120–122, 20 март 2018 г., и Ēcis v. Latvia, № 12879/09, § 68, 10 
яну ари 2019 г.).

34. Съдът кон ста ти ра, че в своята жал ба от 25 ок том ври 
2012 г. пър вият жал бо по да тел е напра вил оплак ва не, че е бил 
мал тре ти ран в на ру ше ние на чл. 3 от Конвенцията. С оглед на го-
ре из ло же но то и на пра во мо щието си да опре де ли прав на та ква ли-
фи ка ция на фак ти те по де ло то (вж. Radomilja and Others, цит. по-
го ре, § 126, и Nicolae Virgiliu Tănase v. Romania [ГО], № 41720/13, 
§ 83, 25 юни 2019 г.) Съдът приема, че оплак ва не то за лип са на 
раз след ва не на напра ве ни те от пър вия жал бо по да тел твър де ния 
за мал тре ти ра не до раз ви ва оплак ва не то му по съ щест во по чл. 3 
от Конвенцията, по ра ди което ще бъ де раз гле да но.

II. Твърдяното нарушение на чл. 3 от Конвенцията по от-
но ше ние на пър вия жал бо по да тел

35. Първият жал бо по да тел (г-н Навални) е напра вил оплак-
ва не, че ка то са изпол з ва ли си ла сре щу не го при за дър жа не то му, 
по ли цейски те ор га ни са се от несли към не го по на чин, забра нен 
от чл. 3 от Конвенцията, кой то предвижда:
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„Никой не мо же да бъ де под ло жен на из те за ния или не чо-
веш ко или уни зи тел но от на ся не или на ка за ние“.

А. По до пусти мост та
36. Правителството въз ра зя ва, че пър вият жал бо по да тел не е 

напра вил оплак ва не за мал тре ти ра не пред на ционал ни те власти, 
пре ди да по да де жал ба та си пред Съда. Позовава се на произ на ся-
не то на на ционал ния съд от 20 март 2013 г., от което ли чи, че 
оплак ва не то на жал бо по да те ля е би ло огра ни че но до твър дя на та 
от не го не за ко но съ образ ност на за дър жа не то.

37. Съдът кон ста ти ра, че на 17 май 2012 г. пър вият жал бо по-
да тел е напра вил оплак ва не до раз след ва щи те ор га ни от нос но, 
inter alia, дейст вията на по ли цейски те слу жи те ли по вре ме на не-
го вия арест. Поискал е про веж да не то на на ка за тел но раз след ва не. 
На 20 сеп тем ври 2020 г. раз след ва щият ор ган е от ка зал да обра зу-
ва на ка за тел но произ вод ст во. Жалбата на пър вия жал бо по да тел 
сре щу от ка за би ла от хвър ле на на 25 ноем ври 2014 г. и с окон ча-
тел но произ на ся не на 16 февру ари 2015 г. (вж. § 17–24 по-горе). 
Въз ос но ва на те зи об стоятел ст ва Съдът на ми ра, че пър вият жал-
бо по да тел е из чер пал вътреш ноправ ни те си сред ст ва за за щи та 
във връз ка с оплак ва не то му, че е бил мал тре ти ран по вре ме на 
не го во то аресту ва не, и от хвър ля въз ра же нието на пра ви тел ст во-
то.

38. Съдът на ми ра, че оплак ва не то не е яв но не обос но ва но 
или не до пусти мо на дру го ос но ва ние, по со че но в чл. 35 от 
Конвенцията, по ра ди което го приема за до пусти мо.

Б. По съ щест во

1. Становищата на стра ни те
39. Първият жал бо по да тел твър ди, че при от веж да не то му в 

по ли цейско то управле ние еди ният по ли цейски слу жи тел на сил-
ст ве но из вил ръ ка та му зад гър ба му с един ст ве на та цел да му 
при чи ни фи зи ческа бол ка. Болката би ла из клю чи тел но сил на и се 
рав ня ва ла на уни зи тел но от на ся не. Той пов та ря, че не е из вър шил 
ни как во на ру ше ние, и за явя ва, че арестът му е бил не за ко нен, тъй 
ка то по ли цията не е има ла при чи на да го за дър жи и да го от ве де в 
по ли цейско то управле ние. Твърди съ що, че не е оказ вал съпро ти-
ва, която би могла да оправ дае употре ба та на си ла спря мо не го. В 
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под кре па на твър де нията си той се по зо ва ва на ви де оза пи са от из-
вър ше ния спря мо не го арест.

40. Правителството въз ра зя ва, че прояве но то към пър вия 
жал бо по да тел от но ше ние е би ло оправ да но и че то не е достиг на-
ло ми ни мал ния праг на су ро вост, не об хо дим за при ло жи мост та 
на чл. 3 от Конвенцията. Правителството из ра зя ва ста но ви ще и 
от нос но съ дър жа нието на ви де оза пи са на ареста на пър вия жал-
бо по да тел, ка то за явя ва, че той е ока зал съпро ти ва, ко га то по ли-
цейски те слу жи те ли са му попре чи ли да се ка чи на сце на та, и че 
от из ре че ни те от по ли цейски те слу жи те ли ду ми по вре ме на от-
веж да не то му в по ли цейско то управле ние ли чи, че той е от ка зал 
да ги послед ва. Според пра ви тел ст во то в то зи мо мент ръ це те на 
жал бо по да те ля са би ли пов диг на ти по-ви со ко. Съдържанието на 
ви де оза пи са, опи са но по-го ре (вж. § 9), не е оспо ре но от пра ви-
тел ст во то.

2. Преценката на Съда

(а) Общи прин ци пи
41. Съдът за по ре ден път из тък ва, че в чл. 3 от Конвенцията 

е закре пе на ед на от най-зна чи ми те цен ности на де мокра тич но то 
об щест во – ка те го рич но се забра ня ва вся ко из те за ние и не чо веш-
ко или уни зи тел но от на ся не или на ка за ние, не за ви си мо от по ве-
де нието на жер т ва та (вж. из меж ду дру ги из точ ни ци Labita v. Italy 
[ГО], № 26772/95, § 119, ЕСПЧ 2000-IV). Относно ли ца та, ли ше-
ни от сво бо да или, по-об що, изпра вя щи се пред по ли цейски ор га-
ни, вся ко упраж ня ва не на фи зи ческа си ла, която не е би ла стро го 
не об хо ди ма и пре диз ви ка на от лич но то им по ве де ние, при ни зя ва 
чо веш ко то достойн ст во и пред ставля ва на ру ше ние на пра во то, 
га ран ти ра но от чл. 3 (вж. Bouyid v. Belgium [ГО], № 23380/09, 
§ 100–101, 28 сеп тем ври 2015 г.). Що се от на ся до при бяг ва не то 
към употре ба на фи зи ческа си ла по вре ме на арест, чл. 3 не забра-
ня ва употре ба та на си ла за из вър ш ва не на за кон но за дър жа не 
(Annenkov and Others v. Russia, № 31475/10, § 79, 25 юли 2017 г.). 
Такава си ла оба че мо же да бъ де изпол з ва на са мо ако е аб со лют но 
не об хо ди ма3 и не мо же да бъ де пре ко мер на (вж. Ivan Vasilev v. 

3 Използваният от Съда епи тет е indispensable – букв. „не за ме ним“. – Б. пр.
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Bulgaria, № 48130/99, § 63, 12 април 2007 г.). Правителството но-
си те жест та да до ка же те зи об стоятел ст ва (вж. Rehbock v. Slovenia, 
№ 29462/95, § 72, ЕСПЧ 2000-XII, и Boris Kostadinov v. Bulgaria, 
№ 61701/11, § 53, 21 яну ари 2016 г.).

42. При оценка на до ка за тел ст ва та, въз ос но ва на които взе-
ма ре ше ние да ли е до пус на то на ру ше ние на чл. 3, Съдът оби чай-
но при ла га стан дар та на до каз ва не „от въд ра зум но то съм не ние“. 
Такова до каз ва не мо же да е на ли це при съв мест но то на ли чие на 
доста тъч но сил ни, яс ни и безпро ти во ре чи ви из во ди или от по доб-
ни не опро вер га ни фак ти чески пре зум п ции (вж. Jalloh v. Germany 
[ГО], № 54810/00, § 67, ЕСПЧ 2006-IX).

(б) Приложение на прин ци пи те към настоящия слу чай
43. Съдът от бе ляз ва, че стра ни те се съгла ся ват, че по вре ме 

на аресту ва не то на пър вия жал бо по да тел и от веж да не то му в по-
ли цейско то управле ние еди ният по ли цейски слу жи тел на сил ст ве-
но е из вил ръ ка та му тол ко ва сил но, че той да из ви ка. Независимо 
от то ва стра ни те спо рят да ли то ва е би ло не об хо ди мо. Първият 
жал бо по да тел под дър жа, че те зи дейст вия не са би ли оправ да ни, 
тъй ка то той не е оказ вал съпро ти ва по вре ме на аресту ва не то му, 
и твър ди, че един ст ве на та цел на по ли цейския слу жи тел е би ла да 
му при чи ни бол ка. Като се по зо ва ва на ви де оза пи са, пра ви тел ст-
во то твър ди, че из каз ва нията на по ли цейски те слу жи те ли ин ди-
ки рат, че ръ це те на пър вия жал бо по да тел са пов диг на ти по-ви со-
ко, ко га то той е от ка зал да послед ва по ли цейски те слу жи те ли. 
Според пра ви тел ст во то употре ба та на та ка ва си ла не е пре ко мер-
на.

44. От ци ти ра на та по-го ре прак ти ка след ва, че Съдът тряб ва 
да пре це ни да ли употре ба та на си ла е би ла „аб со лют но не об хо ди-
ма“ с оглед на по ве де нието на жал бо по да те ля.

45. Съдът кон ста ти ра, че от от но си ма та част от ви де оза пи са, 
опи са на в § 9 по-го ре, се виж да, че пър вият жал бо по да тел не е 
ока зал ви ди ма съпро ти ва при от веж да не то му в по ли цейско то 
управле ние. От мо мен та, в кой то той е оста вен да стъ пи на кра ка-
та си, до вли за не то му в по ли цейско то управле ние взаимо дейст-
вието на по ли цейски те слу жи те ли с не го се е състояло в пи та не то 
да ли той ще за поч не да вър ви сам, в разпо реж да не то да стои мир-
но и в запла ха та, че ръ ка та му ще бъ де счу пе на. В то зи мо мент 
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ня кол ко то по ли цейски слу жи те ли и пър вият жал бо по да тел са на 
раз стояние от тъл па та и на за пи са не мо же да се ви ди ни кой друг 
ос вен тях. Нищо, съ дър жа що се на ви де оза пи са, не на веж да на из-
во да, че то зи на чин на огра ни ча ва не на пър вия жал бо по да тел е 
бил аб со лют но не об хо дим за от веж да не то му в по ли цейско то 
управле ние. От ма те риали те, с които Съдът разпо ла га, ли чи, че 
об стоятел ст ва та във връз ка с употре ба та на си ла по вре ме на 
аресту ва не то на пър вия жал бо по да тел са би ли уста но ве ни и ана-
ли зи ра ни по вре ме на пред ва ри тел на та про вер ка, из вър ше на 
вслед ст вие от напра ве но то от не го оплак ва не (вж. § 17–24 по-
горе). Държавните ор га ни са се огра ни чи ли до из вър ш ва не то на 
та зи про вер ка и са от ка за ли да раз след ват твър дя но то мал тре ти-
ра не чрез про веж да не то на на ка за тел но произ вод ст во.

46. С оглед на го ре из ло же но то Съдът ня ма ос но ва ние да 
приеме твър де нията на пра ви тел ст во то, че ока за на та от пър вия 
жал бо по да тел съпро ти ва е на ло жи ла от веж да не то му по бо лез нен 
на чин по пъ тя към по ли цейско то управле ние.

47. На след ва що място, Съдът от бе ляз ва, че арестът на жал-
бо по да те ля е бил из вър шен от ня кол ко добре обо руд ва ни по ли-
цейски слу жи те ли. Според ви де оза пи са, до ка то по ли цейски те 
слу жи те ли са от веж да ли пър вия жал бо по да тел, кой то е бил сам 
при от веж да не то му от ме роприятието, той не им е ока зал ви ди ма 
съпро ти ва.

48. С оглед на те зи съ обра же ния Съдът сти га до из во да, че 
не е за щи те но по убе ди те лен на чин твър де нието, че по ве де нието 
на пър вия жал бо по да тел е би ло та ко ва, че да е би ло аб со лют но 
не об хо ди мо по ли цейски те слу жи те ли да при бег нат до употре ба та 
на фи зи ческа си ла. Тази употре ба на си ла е при ни зи ла чо веш ко то 
достойн ст во на пър вия жал бо по да тел и пред ставля ва уни зи тел но 
от на ся не към не го (вж. Bouyid, цит. по-го ре, § 88 и 100). Нещо по-
ве че, въпрос ни те дейст вия са би ли из вър ше ни на публич но място, 
в при съст вието на мно жест во хо ра и са би ли отра зе ни в ме диите 
(вж. Svinarenko and Slyadnev v. Russia [ГО], № 32541/08 и 
№ 43441/08, § 115, ЕСПЧ 2014 (откъси); Raninen v. Finland, 16 де-
кем ври 1997 г., § 55, Доклади за ре ше ния и ре ше ния по до пусти-
мост та 1997-VIII; and Erdoğan Yağız v. Turkey, № 27473/02, § 37, 6 
март 2007 г.).
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49. Следователно спря мо пър вия жал бо по да тел е до пус на то 
на ру ше ние на чл. 3 от Конвенцията.

III. Твърдяното нарушение на чл. 5, т. 1 от Конвенцията
50. Жалбоподателите са напра ви ли оплак ва не, че аресту ва-

не то им на 6 май 2012 г., послед ва но от про дъл жи ло то през ця ла-
та нощ за дър жа не в по ли цейско то управле ние, е би ло не за кон но 
и произ вол но. Позовали са се на чл. 5, т. 1, която в от но си ма та му 
част пред виж да, че:

„1. Всеки има пра во на сво бо да и си гур ност. Никой не мо же 
да бъ де ли шен от сво бо да, ос вен в след ни те слу чаи и са мо в съ от-
ветст вие с про це ду ри, пред ви де ни от закона:

...
b) за ко нен арест или ли ша ва не от сво бо да на ли це за не-

изпъл не ние на за кон но съ деб но ре ше ние или с цел оси гу ря ва не 
на изпъл не нието на за дъл же ние, пред пи са но от закона;

...
с) за ко нен арест или ли ша ва не от сво бо да на ли це с цел да се 

оси гу ри явя ва не то му пред пред ви де на та в за ко на ин сти ту ция 
при обос но ва но по доз ре ние за из вър ш ва не на престъпле ние или 
ко га то обос но ва но е приз на та не об хо ди мост та да се пре дот вра ти 
из вър ш ва не на престъпле ние или укри ва не след из вър ш ва не на 
престъпле ние...“.

А. По до пусти мост та
51. Съдът на ми ра, че оплак ва не то не е яв но не обос но ва но 

или не до пусти мо на дру го ос но ва ние, по со че но в чл. 35 от 
Конвенцията, по ра ди което го приема за до пусти мо.

Б. По съ щест во

1. Становищата на стра ни те
52. Жалбоподателите твър дят, че вместо да бъ дат ос во бо де-

ни три ча са след аресту ва не то им на 6 май 2012 г., те са би ли за-
дър жа ни под стра жа. Тази пре ван тив на мяр ка е би ла при ло же на, 
за да га ран ти ра тях но то при съст вие в съ деб но то за се да ние пред 
ми ро вия съ дия на след ва щия ден. Правителството и на ционал ни-
те власти не са по со чи ли ня как ви ос но ва ния за на ла га не то на по-
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доб на мяр ка. Не е има ло ос но ва ния да се смя та, че жал бо по да те-
ли те ще се укрият или ще пре пятст ват хо да на делото; при всич ки 
по ло же ния дър жав ни те ор га ни не са по ка за ли на ли чието на по до-
бен риск.

53. Правителството въз ра зя ва, че жал бо по да те ли те са би ли 
за ве де ни в по ли цейски те управле ния в рам ки те на два ча са след 
тех ния арест – пе риод, кой то не е бил „яв но не ра зу мен“. Зако-
новото ос но ва ние за тях но то от веж да не е бил чл. 27.2 от Кодекса 
на ад ми нистра тив ни те на ру ше ния, кой то овластя ва по ли цейски те 
слу жи те ли да от веж дат ли ца в по ли цейско то управле ние за из гот-
вя не то на про то кол за ад ми нистра тив но на ру ше ние. След ка то на 
жал бо по да те ли те са би ли из да де ни про то ко ли за ад ми нистра тив-
ни на ру ше ния, те са били задържани по административен ред 
(чл. 27.3. от Кодекса). На ос но ва ние чл. 27.5 от Кодекса сро кът на 
то ва за дър жа не се из числя ва от мо мен та, в кой то ли це то е би ло 
до ве де но в по ли цейско то управле ние, и не мо же да над ви ша ва 48 
ча са. Всеки един от жал бо по да те ли те е пре ка рал 14 ча са в съ от-
вет но то по ли цейско управле ние – срок, кой то не над ви ша ва нор-
ма тив но опре де ле ния. Обобщено, пра ви тел ст во то под дър жа, че 
ли ша ва не то на жал бо по да те ли те от сво бо да е съ от ветст ва ло на 
на ционал но то за ко но да тел ст во и на изиск ва нията на чл. 5, т. 1 от 
Конвенцията.

2. Преценката на Съда
54. Съдът ак цен ти ра вър ху то ва, че по съ щест во изпол з ва ни-

те в чл. 5, т. 1 от Конвенцията по ня тия „за ко нен“ и „про це ду ра, 
пред ви де на от за ко на“ препра щат към на ционал но то за ко но да-
тел ст во и опре де лят за дъл же нието за спаз ва не на ма те риал ни те и 
про це су ал ни те му пра ви ла. Независимо от то ва „за кон ност та“ на 
за дър жа не то спо ред на ционал но то за ко но да тел ст во неви на ги е 
ре ша ва ща. В до пъл не ние Съдът тряб ва да пре це ни да ли пе риодът 
на за дър жа не в раз глеж да ния слу чай е бил съв местим с цел та на 
чл. 5, т. 1 от Конвенцията – да пре дот вра ти произ вол но то ли ша-
ва не от сво бо да на от дел ни ли ца. Списъкът с из клю че ния от пра-
во то на сво бо да по чл. 5, т. 1 от Конвенцията е из чер па те лен, ка то 
един ст ве но огра ни чи тел но то тъл ку ва не на вся ко от тях съ от-
ветст ва с цел та на та зи разпо ред ба – да га ран ти ра, че ни кой ня ма 
да бъ де произ вол но ли шен от сво бо да (вж. Giulia Manzoni v. Italy, 
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1 юли 1997 г., § 25, Доклади 1997-IV; и S., V. and A. v. Denmark 
[ГО], № 35553/12 и 2 др., § 73–76, 22 ок том ври 2018 г.).

55. Съдът кон ста ти ра, че и два ма та жал бо по да те ли пър во са 
би ли от ве де ни в по ли цейско управле ние на ос но ва ние чл. 27.2 от 
Кодекса на ад ми нистра тив ни те нарушения, а после, след ка то 
вед нъж са би ли в по ли цейско то управле ние, са би ли поста ве ни 
под ад ми нистра тив но за дър жа не на ос но ва ние чл. 27.3 от Кодекса 
(вж. § 10 и 26 по-горе). След то ва жал бо по да те ли те са би ли за-
дър жа ни в по ли цейско управле ние за око ло 11 ча са (г-н Гунко) и 
20 ча са (г-н Навални), пре ди да бъ дат за ве де ни пред съ да.

56. И два ма та жал бо по да те ли са би ли за ве де ни в по ли цейско 
управле ние с цел да им бъ де из да ден про то кол за ад ми нистра тив-
но на ру ше ние на ос но ва ние чл. 27.2 от Кодекса на ад ми нистра-
тив ните на ру ше ния, в кой то та зи въз мож ност е пред ви де на за 
слу чаите, ко га то про то ко лът не е мо гъл да бъ де из гот вен на 
място то, на което е би ло уста но ве но на ру ше нието. Макар пра ви-
тел ст во то да не твър ди във все ки един от слу чаите, че то ва не е 
би ло въз мож но, Съдът е го тов да приеме, че в ця лост ния кон текст 
на без ре ди ци те на пло щад „Болотная“ по ли цейски те слу жи те ли 
са има ли се риоз ни затруд не ния да из гот вят про то ко ли те на място 
(вж. Frumkin v. Russia, № 74568/12, § 148, 5 яну ари 2016 г.; в обра-
тен сми съл Novikova and Others v. Russia, № 25501/07 и 4 дру ги, 
§ 182–183, 26 април 2016 г.).

57. По-на та тък Съдът от бе ляз ва, че щом про то ко ли те за ад-
ми нистра тив но на ру ше ние са би ли из гот ве ни, цел та на до веж да-
не то на жал бо по да те ли те в по ли цейски те управле ния е би ла 
постиг на та и е мо же ло те да бъ дат ос во бо де ни. Въпреки то ва ни-
то един от тях не е бил ос во бо ден в съ щия ден и два ма та са би ли 
офи циал но за дър жа ни под стра жа, за да бъ де га ран ти ра но явя ва-
не то им в съ деб но за се да ние пред ми ро ви съ дия на след ва щия 
ден. Правителството въз ра зя ва, че пе риодът на тях но то за дър жа-
не не е над хвър лил пред ви де ния в чл. 27.5 от Кодекса на ад ми-
нистра тив ни те на ру ше ния мак си мум от 48 ча са. Въпреки то ва ни-
то пра ви тел ст во то, ни то на ционал ни те власти со чат ня как ви ос-
но ва ния, как то изиск ва чл. 27.3 от Кодекса, спо ред кой то слу ча ят 
тряб ва да е бил „из клю чи те лен“ или то ва тряб ва да е би ло не об-
хо ди мо за своевре мен но то и пра вил но раз глеж да не на ад ми-
нистра тив но то де ло и за га ран ти ра не на изпъл не нието на на ка за-
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нието, което би могло да бъ де на ло же но. При лип са та на как ви то 
и да е из рич но по со че ни от дър жав ни те ор га ни при чи ни жал бо по-
да те ли те да не бъ дат ос во бо де ни Съдът приема, че тях но то ад ми-
нистра тив но за дър жа не за пе риод от око ло 18 и съ от вет но 20 ча са 
е би ло не ос но ва тел но и произ вол но (вж. за сход ни ар гу мен ти 
Navalnyy and Yashin v. Russia, № 76204/11, § 96, 4 де кем ври 
2014 г.).

58. Следователно е до пус на то на ру ше ние на чл. 5, т. 1 от 
Конвенцията за все ки един от жал бо по да те ли те.

IV. Твърдяното нарушение на чл. 6, т. 1 от Конвенцията
59. Жалбоподателите са напра ви ли оплак ва не за то ва, че ад-

ми нистра тив ни те де ла сре щу тях са би ли про ве де ни в на ру ше ние 
на га ран циите за спра вед лив про цес – прин ци пи те на ра вен ст во 
на оръ жията и не за ви си мост и безпристраст ност на съ да. Те са се 
по зо ва ли на чл. 6, т. 1 от Конвенцията, от но си ма та част от кой то 
пред виж да, че:

„Всяко ли це (...) при на ли чието 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 без при-
страстен съд, съз да ден в съ от ветст вие със за ко на“.

А. По до пусти мост та
60. Правителството за явя ва, че чл. 6 от Конвенцията не е 

при ло жим към во де но то сре щу жал бо по да те ли те произ вод ст во, 
тъй ка то те са би ли об ви не ни в из вър ш ва не то на ад ми нистра тив-
но на ру ше ние, а не на престъпле ние.

61. В пред ход ни слу чаи Съдът е приемал, че чл. 6 от Кон-
венцията е при ло жим в своя на ка за тел нопра вен аспект към произ-
вод ст ва с пред мет на ру ше ния по чл. 19.3 от Кодекса на ад ми-
нистра тив ни те на ру ше ния, които са на ка зу еми с гло ба или ад ми-
нистра тив но за дър жа не (вж. Frumkin, цит. по-го ре, § 155; Mikhay-
lova v. Russia, № 46998/08, § 71–74, 19 ноем ври 2015 г.; Navalnyy 
and Yashin, цит. по-го ре, § 78; и Nemtsov v. Russia, № 1774/11, 
§ 83, 31 юли 2014 г.). Съдът не на ми ра ос но ва ния да стиг не до 
раз ли чен из вод в настоящия слу чай и приема, че раз глеж да ни те 
произ вод ст ва по па дат в об хва та на на ка за тел ния аспект на чл. 6 
от Конвенцията.
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62. Съдът на ми ра, че оплак ва не то не е яв но не обос но ва но 
или не до пусти мо на дру го ос но ва ние, по со че но в чл. 35 от Кон-
вен цията, по ра ди което го приема за до пусти мо.

Б. По съ щест во

1. Становищата на стра ни те
63. Жалбоподателите твър дят, че в от съст вието на про ку ра-

ту ра та ка то стра на в про це са съ диите са поели ро ля та на об ви не-
нието. По та зи при чи на съ дът не е бил „не за ви сим и безпри-
страстен“ по сми съ ла на чл. 6 от Конвенцията. Жалбоподателите 
са напра ви ли оплак ва не и за то ва, че про це сът сре щу тях не е бил 
спра вед лив, за що то на ционал ни те съ ди ли ща са приели твър де-
нията на по ли цейски те ор га ни и са от хвър ли ли всич ки до ка за тел-
ст ва в пол за на жал бо по да те ли те, без да из вър шат про вер ка на 
ре ша ва щи фак ти. Първият жал бо по да тел (г-н Навални) твър ди, 
че на ционал ни те съ ди ли ща са обос но ва ли своите ре ше ния на со-
че на та за не вяр на ин фор ма ция в по ка за нията на по ли цейски те 
слу жи те ли Д. С. и В. С., които не са из вър ши ли те не го вия арест. 
Той твър ди, че пред ста ве ният от не го ви де оза пис до каз ва, че 
доклад ва ни те от по ли цейски те ор га ни об стоятел ст ва са не вер ни. 
По-конкрет но той за явя ва, че ви де оза пи сът на не го во то аресту ва-
не по каз ва съ що, че по-мал ко от ми ну та пре ди са мият той да бъ де 
аресту ван, два ма по ли цейски слу жи те ли от веж дат г-н Удалцов в 
по ли цейско то управле ние. Според ма те риали те от ад ми нистра-
тив но то произ вод ст во сре щу г-н Удалцов той е бил аресту ван съ-
щия ден от съ щи те два ма по ли цейски слу жи те ли – Д. С. и В. С., 
които са из гот ви ли доклад ни за писки и са да ли по ка за ния по то ва 
де ло. Следователно е прак ти чески не въз мож но в рам ки те на ня-
кол ко се кун ди Д. С. и В. С. да са успе ли да за ве дат г-н Удалцов в 
ра йон но то управле ние и да се вър нат до сце на та, за да аресту ват 
пър вия жал бо по да тел. Вторият жал бо по да тел (г-н Гунко) е въз ра-
зил пред на ционал ни те съ ди ли ща, че пре ди да бъ де за дър жан, 
към не го не са би ли от пра вя ни разпо реж да ния, че ра йо нът все 
още е бил зат во рен за дви же ние и че той не е мо гъл да на пус не 
ме роприятието за ра ди по ли цейския кор дон. Той е напра вил 
оплак ва не, че в на ру ше ние на „ра вен ст во то на оръ жията“ въз ра-
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же нията му са би ли от хвър ле ни от съ ди ли ща та ка то про ти во ре ча-
щи на по ли цейски те докла ди.

64. Правителството въз ра зя ва, че Кодексът на ад ми нистра-
тив ни те на ру ше ния не пред виж да за дъл жи тел но то участие на 
про ку рор във вся ко произ вод ст во с пред мет ад ми нистра тив но на-
ру ше ние. Твърденията на пра ви тел ст во то в та зи връз ка са сход ни 
с напра ве ни те по де ло то Karelin v. Russia (№ 926/08, § 45–48, 20 
сеп тем ври 2016 г.). По-на та тък пра ви тел ст во то за явя ва, че на 
жал бо по да те ли те е би ла пре доста ве на спра вед ли ва въз мож ност 
да из ло жат своите въз ра же ния в произ вод ст ва та пред на ционал-
ни те съдилища; по де ло то на пър вия жал бо по да тел съ ди ли ща та 
са из след ва ли пред ста ве ния от за щи та та ви де оза пис.

2. Преценката на Съда
65. Относно оплак ва не то на пър вия жал бо по да тел за лип са та 

на спра вед лив про цес Съдът кон ста ти ра, че осъж да не то му за из-
вър ш ва не то на ад ми нистра тив но то на ру ше ние „не изпъл не ние на 
за ко но съ образ но по ли цейско разпо реж да не“ е ос но ва но на пис-
ме но из ло же на та от по ли цейски те слу жи те ли Д. С. и В. С. вер сия 
на съ би тията. По-на та тък Съдът от бе ляз ва, че тех ни те докла ди са 
би ли из гот ве ни, ка то е бил изпол з ван шаблон и при лип са та на 
как ва то и да е ин ди ви ду али зи ра на ин фор ма ция ос вен име то на 
жал бо по да те ля и име на та и длъж ности те на по ли цейски те слу жи-
те ли. Първият жал бо по да тел твър дял съ що, че пре доста ве на та от 
по ли цията ин фор ма ция е не точ на. По-конкрет но той твърдял, че 
пре ди да го арестуват, по ли цейски те слу жи те ли не са от пра вя ли 
ни как ви разпореждания, на които той да мо же да не се под чи ни. 
Той е поискал от съ да да при зо ве и разпи та Д. С. и В. С. (вж. 
§ 13–15 по-горе).

66. Съдилищата са от ка за ли да при зо ват и разпи тат ка то сви-
де те ли два ма та по ли цаи (вж. § 14 по-горе). Съдилищата са из-
след ва ли видеозаписа, пре доста вен от пър вия жалбоподател, и са 
от хвър ли ли ос но ва ни те на ви де оза пи са не го ви твър де ния. Те 
посочили, че за пи сът не съ дър жал да та та и часа, в които е бил 
направен, и приели, че той по каз ва прояве но от пър вия жал бо по-
да тел неподчинение, до ка то съ щият е ли це в ли це с по ли цейски те 
служители, които от каз ват да го оста вят да се ка чи на сце на та 
(вж. § 12 и 15 по-горе).
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67. С оглед на го ре из ло же но то изглежда, че ос нов но то до ка-
за тел ст во сре щу пър вия жал бо по да тел – пис ме ни те по ка за ния на 
по ли цейски те слу жи те ли и докладите, не са би ли про ве ре ни в хо-
да на съ деб но то произ вод ст во. Съдилищата са ос но ва ли своето 
ре ше ние из ця ло на стан дар ти зи ра ни те документи, пред ста ве ни от 
полицията, и са от ка за ли да приемат до пъл ни тел ни до ка за тел ст ва 
или да при зо ват по ли цейски те слу жи те ли.

68. Съдът намира, че с оглед на спо ра от нос но ре ша ва щи те 
факти, на ми ра щи се в ос но ва та на обвинението, и при по ло же ние 
че един ст ве но то до ка за тел ст во сре щу пър вия жал бо по да тел из-
хож да от по ли цейски те служители, взе ли ак тив но участие в спор-
на та ситуация, за съ ди ли ща та е би ло на ло жи тел но да изпол з ват 
вся ка ра зум на въз мож ност да про ве рят тех ни те до каз ва щи об ви-
не нието по ка за ния (Kasparov and Others v. Russia, № 21613/07, 
§ 64, 3 ок том ври 2013 г.). Отказът им да напра вят то ва про ти во ре-
чи на един от фун да мен тал ни те прин ци пи на на ка за тел но то пра-
во – in dubio pro reo (вж. Frumkin, цит. по-горе, § 166 и по со че на-
та там съ деб на практика). Нещо повече, съ ди ли ща та не са изиска-
ли от по ли цията да обос но ве на ме са та си в пра во то на събрания, 
която включ ва пре доста вя не то на ра зум на въз мож ност за ра зо ти-
ва не след да ва не то на разпо реж да не за то ва (пак там).

69. По схо ден на чин по де ло то на вто рия жал бо по да тел съ-
ди ли ща та са ос но ва ли своето ре ше ние из ця ло на стан дар ти зи ра-
ни те документи, пред ста ве ни от полицията, и са от ка за ли да про-
ве рят на ве де ни те от жал бо по да те ля твърдения, че не е има ло 
улич но движение, че ра йо нът все още е бил об гра ден с кор дон от 
по ли цията и че той не е мо жел да си тръг не от ме роприятието. 
Нещо повече, съ ди ли ща та са огра ни чи ли пред ме та на ад ми-
нистра тив но то де ло до твър дя но то не изпъл не ние от стра на на 
жалбоподателя, но са про пус на ли да об съ дят за ко но съ образ ност-
та на по ли цейска та за по вед (вж. Frumkin, цит. по-горе, § 166; 
Nemtsov, цит. по-горе, § 93; и Navalnyy and Yashin, цит. по-горе, 
§ 84).

70. Тези съ обра же ния са доста тъч ни за Съда да приеме, че 
ад ми нистра тив ни те произ вод ст ва сре щу жал бо по да те ли те в тях-
на та ця лост са би ли про ве де ни в на ру ше ние на пра во то на спра-
вед лив процес, га ран ти ра но от чл. 6 от Конвенцията.
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71. С оглед на те зи из во ди Съдът не на ми ра за не об хо ди мо 
да раз гле да оста на ли те оплак ва ния на жал бо по да те ли те по чл. 6, 
т. 1 от Конвенцията от нос но твър дя но то от тях на ру ше ние на 
изиск ва не то за обек тив на безпристраст ност.

V. Твърдяното нарушение на чл. 11 от Конвенцията
72. Жалбоподателите твърдят, че е на ру ше но пра во то им на 

мир но събра ние. По-конкрет но те са ос но ва ли оплак ва не то си на 
при ла га ни те на място то на сре ща та на пло щад „Болотная“ ох ра-
ни тел ни мер ки с пре уста но ви тел на цел, на преж девре мен но то 
прекра тя ва не на про теста и на аресту ва не то на жалбоподателите, 
послед ва но от осъж да не за ад ми нистра тив но на ру ше ние. Г-н 
Навални е напра вил оплак ва не и за това, че му е би ло попре че но 
да произ не се реч по вре ме на събра нието. Жалбоподателите са се 
по зо ва ли на чл. 11 от Конвенцията, спо ред който:

„1. Всеки има пра во на сво бо да на мир ни събра ния (...).
2. Упражняването на те зи пра ва не под ле жи на ни как ви дру-

ги огра ни че ния ос вен на тези, пред ви де ни в за ко на и не об хо ди ми 
в ед но де мокра тич но об щест во в ин те рес на на ционал на та или 
об щест ве на та сигурност, за пре дот вра тя ва не на без ре ди ци или 
престъпления, за за щи та та на здра ве то и мо ра ла или на пра ва та и 
сво бо ди те на дру ги те...“.

А. По до пусти мост та
73. Съдът ве че е приемал, че събра нието на пло щад 

„Болотная“ на 6 май 2012 г. по па да в об хва та на чл. 11 от 
Конвенцията (вж. Yaroslav Belousov v. Russia, № 2653/13 и 
60980/14, § 168–171, 4 ок том ври 2016 г.).

74. По въпро са да ли лич но жал бо по да те ли те би ха могли да 
се по зо ват на чл. 11, Съдът от но во припомня, че мир ни те участ-
ни ци в демонстрация, пом ра че на от изо ли ра ни дейст вия на 
насилие, из вър ш ва ни от дру ги участници, не гу бят пра во то си на 
мир но събра ние (Kudrevičius and Others v. Lithuania [ГО], 
№ 37553/05, § 94, ЕСПЧ 2015, и Ziliberberg v. Moldova (ре ше ние 
по допусти мостта), № 61821/00, 4 май 2004 г.). От ни кой от пред-
ста ве ни те пред Съда ма те риали не ли чи жал бо по да те ли те да са 
би ли сред лицата, които са из вър ши ли пър ви те агре сив ни 
действия, до ве ли до пом ра ча ва не то на из на чал но мир ния ха рак-
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тер на събра нието. По-конкретно, що се от на ся до пър вия 
жалбоподател, не го во то участие в „се дя щия“ про тест и при зи ви-
те му към про тести ра щи те да не на пускат ра йо на на събра нието 
не по каз ват той да е въз на ме ря вал из вър ш ва не то на на сил ст ве ни 
дейст вия (вж. Razvozzhayev v. Russia and Ukraine и Udaltsov v. 
Russia, № 75734/12 и 2 др., § 285, 19 ноем ври 2019 г.).

75. Вторият жал бо по да тел е бил обвинен, че се е дър жал 
агресивно, че е кре щял лозунги, че се е опи тал да навле зе в зо на та 
на път но то дви же ние и че е про бил през кон струк циите от лек 
метал, поста ве ни да па зят об щест ве ния ред по вре ме на ме-
роприятието. Относно про би ва не то на кор до на в пред ход ни слу-
чаи Съдът е приемал, че то ва частич но е би ло после ди ца от на-
тиска на натру па на та тъл па вслед ст вие на не очак ва на та и не обя-
ве на про мя на на ограниченията, поста ве ни от дър жав ни те ор га ни 
на мястото, и частич но – на съгла су ва ния опит на гру па ли ца на-
сил ст ве но да раз къ сат кор до на (вж. Frumkin, цит. по-горе, § 113–
116 и 132, и Razvozzhayev and Udaltsov, цит. по-горе, § 284). 
Трябва да се ак цен ти ра вър ху това, че вто рият жал бо по да тел не е 
бил об ви нен да е из вър ш вал дейст вия ка то част от та зи гру па, до-
ри и да се е озо вал из вън кор до на след не го во то разкъсване, ка то 
ня ма и до ка за тел ст ва той лич но да е допри не съл за раз къс ва не то 
на кор до на. Викането на ло зун ги и навли за не то в зо на та на път-
но то движение, което е би ло зат во ре но за пре воз ни сред ст ва в то-
зи момент, не мо же да се приеме за до ка за тел ст во той да е въз на-
ме ря вал из вър ш ва не то на на сил ст ве ни дейст вия (вж. Yaroslav 
Belousov, цит. по-горе, § 171). Следователно Съдът намира, че по-
ве де нието на два ма та жал бо по да те ли е оста на ло из ця ло мирно, 
по ра ди което те мо гат да се пол з ват от за щи та та на чл. 11 от 
Конвенцията.

76. Съдът намира, че оплак ва не то не е яв но не обос но ва но 
или не до пусти мо на дру го основание, по со че но в чл. 35 от 
Конвенцията, по ра ди което го приема за до пусти мо.
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Б. По съ щест во

1. Становищата на стра ни те

(а) Становище на жал бо по да те ли те
77. Първият жал бо по да тел твърди, че не го вият арест е бил 

не за ко нен и че на ционал ни те съ ди ли ща са ос но ва ли своите ре ше-
ния на не вяр на ин фор ма ция. По-конкретно, той посочва, че вла с-
ти те не са по со чи ли ни как ви при чи ни за не го во то за дър жа не и че 
той на прак ти ка е бил осъ ден за това, че е ока зал съпро ти ва при 
ареста, а не за ня как ви из вър ше ни от не го пре ди то ва дейст вия. 
Първият жал бо по да тел за явя ва също, че не го вият арест, до ка то 
той мир но е вър вял и как то е би ло планирано, е щял да се обър не 
към присъстващите, не е бил не об хо дим в ед но де мокра тич но об-
щест во.

78. Вторият жал бо по да тел твърди, че е бил арестуван, до ка-
то е бил на път към до ма си след събранието, но му е би ло попре-
че но да си тръгне, тъй ка то ра йо нът е бил об гра ден от кор дон. 
Той изтъква, че не би мо гъл да пре пятст ва път но то движение, 
как то са твър де ли дър жав ни те органи, за що то в то зи мо мент пъ-
тят не е бил изпол з ван и е бил об гра ден с кор дон. Той поддържа и 
че арестът му е бил не за ко нен.

79. И два ма та жал бо по да те ли твърдят, че по ли цейски те слу-
жи те ли не са има ли пра во мо щието да им от пра вят разпореждания, 
за що то те не са из вър ши ли ад ми нистра тив но на ру ше ние или 
престъпле ние. Те възразяват, че дър жав ни те ор га ни не са успе ли 
ка чест ве но да ин фор ми рат про тести ра щи те за приключ ва не то на 
събра нието и за разпо реж да не то да се ра зо ти ват. Жалбоподателите 
не са би ли на яс но с взе то то от дър жав ни те ор га ни ре ше ние за 
пре уста но вя ва не на събра нието. Те изтъкват, че по си ла та на 
вътреш но то право, пре ди да прекра ти събранието, по ли цията е 
след ва ло да го спре и да да де на ор га ни за то ри те вре ме да попра-
вят до пус на то то при про веж да не то му на ру ше ние. В конкрет ния 
слу чай не е би ло да де но вре ме на ор га ни за то ри те или на участ ни-
ци те да попра вят твър дя но то на ру ша ва не на правилата, ни то 
впослед ст вие да се под чи нят на по ли цейски те ука за ния да се 
разпръс нат.
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80. В обобщение, жал бо по да те ли те поддържат, че разпръс-
ва не то на демонстрацията, аресту ва не то им и послед ва що то им 
осъж да не не са би ли „не об хо ди ми в ед но де мокра тич но об щест-
во“.

(б) Становище на пра ви тел ст во то
81. Становището на пра ви тел ст во то от нос но об щи те мерки, 

пред приети на пло щад „Болотная“, е иден тич но с то ва по де ло то 
Frumkin (цит. по-горе, § 83–85). Относно конкрет ни те об стоятел-
ст ва по настоящия слу чай пра ви тел ст во то твърди, че жал бо по да-
те ли те са по несли на ка за ния вслед ст вие на не изпъл не нието от 
тях на стра на на по ли цейско то разпо реж да не да на пус нат ра йо на 
на публич ния про тест в края на раз ре ше но то събра ние. Повдиг-
натите сре щу жал бо по да те ли те об ви не ния се ко ре нели в конкрет-
ни те им дейст вия по неподчинение, из вър ше ни в края на раз ре-
ше но то събрание, а не в тях но то не съгла сие с ре ше нието за по-
ран но прекра тя ва не на събранието.

82. Правителството заявява, че не е има ло на ме са в упраж ня-
ва не то на пра во то на жал бо по да те ли те на мир но събра ние и че 
във всич ки слу чаи на ло же ни те им на ка за ния – 24 ча са ад ми-
нистра тив но задържане, респ. 1000 рубли глоба, не са непро пор-
ционал ни. Правителството заключава, че как то об щи те мерки, 
взе ти по по вод на про теста в не го ва та цялост, та ка и ин ди ви ду ал-
ни те мер ки лич но спря мо жал бо по да те ли те са би ли оправ да ни по 
сми съ ла на чл. 11, т. 2 от Конвенцията. Тези мер ки са би ли в съ-
от ветст вие с вътреш но то законодателство, би ли са не об хо ди ми 
„за пре дот вра тя ва не на без ре ди ци или престъпле ния“ и „за за щи-
та та на пра ва та и сво бо ди те на дру ги те...“ и са оста на ли стро го 
про пор ционал ни.

2. Преценката на Съда

(а) Задължението да се оси гу ри мир но про веж да не на 
събра нието

83. Относно оплак ва не то за при ло же ни те на място то на 
събра нието на пло щад „Болотная“ ох ра ни тел ни мер ки с пре уста-
но ви тел на цел, до ве ли до преж девре мен но то прекра тя ва не на 
протеста, Съдът ве че е раз гле дал то зи въпрос в ре ше нието си по 
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де ло то Frumkin (цит. по-горе), ка то е установил, че дър жав ни те 
ор га ни не са съ уме ли да изпъл нят по зи тив но то си за дъл же ние да 
оси гу рят мир но то про веж да не на събра нието на пло щад „Болот-
ная“ (пак там, § 100–130 и 133–134). Становището на пра ви тел ст-
во то по настоящо то де ло е съ що то ка то то ва по де ло то Frumkin и 
Съдът не на ми ра при чи на да стиг не до раз лич ни из во ди по съ щия 
въпрос.

(б) Арестът и осъж да не то на жал бо по да те ли те
84. Относно оплак ва нията на жал бо по да те ли те за тях но то 

аресту ва не и осъж да не за ад ми нистра тив ни на ру ше ния Съдът за 
по ре ден път посочва, че взе ти те от власти те мер ки по вре ме на 
протест, ка то напри мер разпръс ва не то или за дър жа не то на участ-
ни ци и на ла га не то на на ка за ния за участие в про теста, пред-
ставля ват на ме са (вж. Kasparov and Others, цит. по-горе, § 84, 
вед но с напра ве ни те в не го препратки). Следователно Съдът 
намира, че арестът на жал бо по да те ли те на място то на съ би тието 
и тях но то осъж да не за ад ми нистра тив ни на ру ше ния пред ставля ва 
на ме са в тях но то пра во на мир но събра ние.

(i) Била ли е оправ да на та зи на ме са спря мо пър вия жал бо-
по да тел

85. Съдът прие, че пър вият жал бо по да тел е аресту ван на 
място то на де мон стра цията по вре ме на разпръс ва не то ѝ вслед ст-
вие от твър дя но то не изпъл не ние на за ко но съ образ но разпо реж да-
не на по ли цията и е бил от ве ден в по ли цейско то управле ние с цел 
из гот вя не то на про то кол за из вър ше но ад ми нистра тив но наруше-
ние. Съдът прие, че послед ва що то за дър жа не на жал бо по да те ля е 
би ло произ вол но и не оправ да но (вж. § 54–58 по-горе). Нещо 
повече, Съдът заклю чи, че по вре ме на аресту ва не то му жал бо по-
да те лят е бил под ло жен на уни зи тел но от на ся не в на ру ше ние на 
чл. 3 от Конвенцията (вж. § 43–49 по-горе).

86. На след ва що място Съдът приема, че в ад ми нистра тив но-
то произ вод ст во сре щу пър вия жал бо по да тел на ционал ни те съ ди-
ли ща не са съ уме ли да уста но вят ре ша ва щи факти, и по-конкрет-
но да ли към не го са би ли от пра ве ни по ли цейски разпореждания, 
пре ди да бъ де аресту ван (§ 65–68 по-горе). В кон тек ста на оплак-
ва не то на жал бо по да те ля по чл. 11 тряб ва да се ак цен ти ра вър ху 
това, че ни кой от органите, ан га жи ран с ад ми нистра тив но то про-



66 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 5/2021

изводство, не е раз гле дал за кон ност та на прекра тя ва не то на 
събра нието – въпрос, пря ко от но сим към за кон ност та на действия-
та, пред приети от по ли цейски те слу жи те ли спря мо пър вия жал-
бо по да тел. Той е бил един от ак тив ни те участ ни ци и го во ри те ли 
на събра нието и е бил на път да се обър не към събра ли те се на 
място то лица, ко га то е бил за дър жан. Изглежда, по ли цейски те 
слу жи те ли са му попре чи ли да се ка чи на сце на та и са го аресту-
ва ли в опит да осъ щест вят своето ре ше ние за прекра тя ва не на 
събра нието. Независимо от то ва по ве че то от при съст ва щи те на 
събра нието не са знаели за преж девре мен но то му прекра тя ва не 
или за офи циал но то разпо реж да не да се ра зо ти ват (вж. Frumkin, 
цит. по-горе, § 36) и сле до ва тел но не мо же ка те го рич но да се 
установи, че жал бо по да те лят е уз нал за разпо реж да не то чрез съ-
об ща ва не то му на все ослу ша ние. За на ционал ни те съ ди ли ща е 
би ло не об хо ди мо да уста но вят те зи съ щест ве ни обстоятелства, за 
да мо гат да оправ да ят осъж да не то на жал бо по да те ля за ад ми-
нистра тив но на ру ше ние.

87. С оглед на го ре из ло же но то Съдът счита, че до ри да се 
приеме, че аресту ва не то на пър вия жалбоподател, не го во то за-
дър жа не и осъж да не с на ла га не на на ка за ние „гло ба“ са съ от-
ветст ва ли на вътреш но то пра во и са преслед ва ли ня коя от ле ги-
тим ни те цели, пред ви де ни в чл. 11, т. 2 от Конвенцията – пред по-
ла гаемо, об щест ве на та безопасност, дър жав ни те ор га ни не са 
успе ли да покажат, че те зи мер ки са би ли съ от вет ни на „на ле жа-
ща об щест ве на не об хо ди мост“ и ка то та ки ва да са би ли „не об хо-
ди ми в ед но де мокра тич но об щест во“.

88. Нещо повече, на сил ст ве ният арест на пър вия жалбо-
подател, как то и послед ва ло то го ад ми нистра тив но осъж да не са 
има ли смра зя ващ ефект, ка то са раз ко ле ба ли не го и дру ги про-
тести ра щи да участ ват в де мон стра ции или ак тив но да участ ват в 
опо зи цион ни по ли ти чески дейст вия.

89. Следователно спря мо пър вия жал бо по да тел е до пус на то 
на ру ше ние на чл. 11 от Конвенцията.

(ii) Била ли е оправ да на та зи на ме са спря мо вто рия жал бо-
по да тел

90. Обстоятелствата във връз ка с ареста и осъж да не то на 
вто рия жал бо по да тел са сход ни с те зи по де ло то Frumkin (цит. по-
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горе, § 137–142). По-го ре Съдът приема, че послед ва що то за дър-
жа не на вто рия жал бо по да тел е би ло не оправ да но и произ вол но 
(вж. § 54–58 по-горе).

91. По-на та тък Съдът констатира, че по вре ме на ад ми-
нистра тив но то произ вод ст во вто рият жал бо по да тел е обяснил, че 
е участ вал в раз ре ше но об щест ве но събра ние и е въз на ме ря вал да 
се при бе ре в до ма си след не го во то приключване, но не е успял да 
на пус не за ра ди при съст вието на мно жест во хо ра и по ра ди това, 
че ра йо нът е бил об гра ден с кор дон. Съдилищата оба че не са об-
съ ди ли те зи обяснения, а са кре ди ти ра ли докла ди те на по ли-
цейски те служители, без да из след ват обстоятелствата – напри-
мер чрез уста но вя ва не то на тях на та хро но ло гия. Във връз ка с то-
ва Съдът от бе ляз ва също, че по ли цейски те докла ди са поч ти 
иден тични, из гот ве ни чрез изпол з ва не то на шаблон, ка то са мо-
ръч но са би ли изпи са ни един ст ве но датата, ча сът и лич ни те дан-
ни на по ли цейски те слу жи те ли и на вто рия жал бо по да тел. Нещо 
пове че, Съдът констатира, че уста но ве но то от на ционал ни те съ-
ди ли ща е про ти во ре чи во. По-конкретно, съ ди ли ща та са приели, 
че вто  рият жал бо по да тел е пре пятст вал път но то движение, а в съ-
що то вре ме споменават, че ра йо нът е бил зат во рен за дви же ние 
(вж. § 28–69 по-горе).

92. С оглед на го ре из ло же но то Съдът намира, че пред-
приети те спря мо вто рия жал бо по да тел мер ки не са би ли не об хо-
ди ми в ед но де мокра тич но об щест во. Нещо повече, разпръс ва не-
то на демонстрацията, до ве ло до арестуването, за дър жа не то и 
осъж да не то на вто рия жал бо по да тел с на ла га не на на ка за ние „ад-
ми нистра тив но задържане“, ма кар и за крат ко време, е има ло 
смра зя ващ ефект, тъй ка то са раз ко ле ба ли не го и дру ги про тести-
ра щи да участ ват в дру ги де мон стра ции или са ги от блъс на ли от 
ак тив но участие в опо зи цион ни по ли ти чески дейст вия.

93. Съответно спря мо вто рия жал бо по да тел е до пус на то на-
ру ше ние на чл. 11 от Конвенцията.

VI. Твърдяното нарушение на чл. 18 от Конвенцията
94. На послед но място, жал бо по да те ли те са напра ви ли 

оплак ва не за това, че прекра тя ва не то на участието им в об щест-
вен протест, аресту ва не то им, за дър жа не то им и на ла га не то на 
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ад ми нистра тив ни на ка за ния е има ло за цел да на кър ни пра во то 
им на сво бо да и сво бо да та им на съ би ра не. Те твърдят, че е на ру-
шен чл. 18 от Конвенцията, спо ред който:

„Ограниченията, до пусти ми в съ от ветст вие с та зи конвенция, 
по от но ше ние упраж ня ва не то на опре де ле ни пра ва и сво бо ди не 
мо гат да се при ла гат с цел, раз лич на от тази, за осъ щест вя ва не то 
на която са би ли въ ве де ни“.

95. В своите ста но ви ща по та зи точ ка стра ни те при пов та рят 
твър де нията си от нос но твър дя на та на ме са в пра во то на сво бо да 
на събрание, при чи ни те за ли ша ва не то на жал бо по да те ли те от 
сво бо да и га ран циите за спра вед лив ад ми нистра ти вен про цес.

96. Съдът отбелязва, че то ва оплак ва не е свър за но с оплак-
ванията, раз гле да ни по чл. 5 и чл. 11, и ка то тях след ва да бъ де 
прието за до пусти мо.

97. Съдът ве че прие, че арестите, за дър жа нията и осъж да-
нията на жал бо по да те ли те не са би ли оправ да ни и че са има ли 
възпи ращ или раз ко ле ба ващ ефект вър ху тях и дру ги про тести ра-
щи да участ ват в про тест ни ме роприятия или ак тив но да участ ват 
в опо зи цион ни по ли ти чески дейст вия (вж. § 57, 88 и 92 по-горе).

98. Предвид те зи ве че напра ве ни из во ди Съдът приема, че в 
настоящия слу чай не е не об хо ди мо да раз глеж да въпро са до пус-
на то ли е на ру ше ние на чл. 18 от Конвенцията.

VII. Приложение на чл. 41 от Конвенцията
99. Според чл. 41 от Конвенцията:
„Ако съ дът установи, че е има ло на ру ше ние на кон вен цията 

или на про то ко ли те към нея и ако вътреш но то пра во на ви со ко до-
го ва ря ща та стра на до пуска са мо частич но обез ще те ние за после-
ди ци те от то ва нарушение, съ дът присъжда, ако то ва е необхо-
димо, спра вед ли во удовлет во ре ние на по тър пев ша та стра на“.

А. Вреди
100. Всеки от жал бо по да те ли те пре тен ди ра обез ще те ние за 

не иму щест ве ни вре ди в раз мер на 11 000 евро. Първият жал бо по-
да тел пре тен ди ра съ що обез ще те ние за не иму щест ве ни вреди, 
при чи не ни при твър дя но то от не го мал тре ти ра не по вре ме на 
аресту ва не то му на 6 май 2012 г., в раз мер на 19 000 евро.
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101. Правителството заявява, че ако Съдът приеме, че е на-
ли це на ру ше ние на Конвенцията в настоящия случай, то то ва са-
мо по се бе си ще пред ставля ва доста тъч но спра вед ли во обез ще-
те ние. Правителството посочва, че при при съж да не на обез ще те-
ние Съдът след ва да опре де ли не го вия раз мер с оглед на конкрет-
ни те обстоятелства, свър за ни с все ки един от жалбоподателите, и 
по-конкрет но с про дъл жи тел ност та на не го во то за дър жа не и те-
жест та на на ло же но то на ка за ние.

102. Съдът е приел, че е би ло до пус на то на ру ше ние на чл. 5, 
6 и 11 от Конвенцията спря мо все ки един от два ма та жалбо-
податели, как то и на ру ше ние на чл. 3 от Конвенцията спря мо 
пър вия жал бо по да тел. Като из вър ши пре ценка по справед ливост, 
Съдът при съж да на пър вия жал бо по да тел су ма та от 8500 евро, а 
на вто рия жал бо по да тел – су ма та от 7500 евро обез ще те ние за не-
иму щест ве ни вре ди.

Б. Разноски
103. Жалбоподателите пре тен ди рат и раз носки за ад во кат ско 

пред ста ви тел ст во пред Съда в раз мер на 5400 евро.
104. Правителството оспор ва та зи пре тен ция на основание, 

че лип с ват до ка за тел ст ва те зи раз носки дейст ви тел но да са би ли 
напра ве ни.

105. Според прак ти ка та на Съда пра во то на въз ста но вя ва не 
на раз носки те по де ло то се приз на ва от Съда, ако се докаже, че те 
са би ли дейст ви тел но направени, че са би ли не об хо ди ми и ра зум-
ни по своя раз мер. Съдът отбелязва, че жал бо по да те ли те не са 
пред ста ви ли ни как ви пис ме ни доказателства, ка то напри мер до-
го во ри за прав на по мощ с тех ни те представители, ка со ви бо но ве 
или фактури, с които да покажат, че са поели прав но  об вър з ва що 
за дъл же ние да запла тят за пре доста ве ни те им ад во кат ски услу ги 
или че дейст ви тел но са ги запла ти ли. С оглед на те зи съ обра же-
ния и пред вид на своята прак ти ка Съдът от хвър ля пре тен цията на 
жал бо по да те ли те за раз носки (вж. Novikova and Others, цит. по-
го ре § 235).
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В. Лихви за за ба ва
106. Съдът счи та за умест но лихва та за за ба ва да бъ де опре-

де ле на на ба за та на пре дел на та лихва при от пуска не на заем от 
Централната евро пейска банка, за ви ше на с три пунк та.

По те зи съ обра же ния Съдът еди но душ но:
1. Прие, че жал ба та е допустима;
2. Реши, че спря мо пър вия жал бо по да тел е до пус на то на ру-

ше ние на чл. 3 от Конвенцията;
3. Реши, че спря мо все ки един от два ма та жал бо по да те ли е 

до пус на то на ру ше ние на чл. 5, т. 1 от Конвенцията;
4. Реши, че спря мо все ки един от два ма та жал бо по да те ли е 

до пус на то на ру ше ние на чл. 6, т. 1 от Конвенцията във връз ка със 
спра вед ли вост та на ад ми нистра тив ни те производства;

5. Реши, че не е не об хо ди мо да раз гле да оплак ва не то на жал-
бо по да те ли те по чл. 6, т. 1 от Конвенцията във връз ка с изиск ва-
не то за обек тив на безпристрастност;

6. Реши, че спря мо все ки един от два ма та жал бо по да те ли е 
до пус на то на ру ше ние на чл. 11 от Конвенцията;

7. Реши, че не е не об хо ди мо да раз гле да оплак ва не то на жал-
бо по да те ли те по чл. 18 от Конвенцията;

8. Реши, че:
(а) на ос но ва ние чл. 44, т. 2 от Конвенцията от вет на та дър-

жа ва след ва да запла ти на жал бо по да те ли те в три ме се чен срок от 
датата, на която ре ше нието ста не окон ча тел но по си ла та на чл. 44, 
т. 2 от Конвенцията, след ни те суми, кон вер ти ра ни във ва лу та та 
на дър жа ва та от вет ник по курса, ва ли ден към да та та на пла-
щането:

(i) 8500 (осем хи ля ди и петстотин) евро обез ще те ние за не-
иму щест ве ни вреди, как то и все ки евен ту ал но дъл жим да нък вър-
ху те зи суми, на пър вия жал бо по да тел (г-н Навални);

(ii) 7500 (се дем хи ля ди и петстотин) евро обез ще те ние за не-
иму щест ве ни вреди, как то и все ки евен ту ал но дъл жим да нък вър-
ху те зи суми, на вто рия жал бо по да тел (г-н Гунко);

(b) от из ти ча не то на по со че ния три ме се чен срок до изпла ща-
не то на су ми те се дъл жи проста лихва вър ху го ре по со че ни те су-
ми в раз мер на пре дел на та лихва при от пуска не на заем от Евро-
пейската централна банка, за ви ше на с три пунк та.
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9. Отхвърля пре тен цията на жал бо по да те ли те за обез ще те-
ние за не иму щест ве ни вре ди в оста на ла та ѝ част.

Изготвено на ан глийски език и обя ве но в пис ме на фор ма на 
10 ноем ври 2020 г. съглас но чл. 77, § 2 и 3 от Правилата на Съда.

Милан Блашко,     Пол Леменс, 
за мест ник-секре тар    пред се да тел


