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ÑÚÄÅÁÍÀ ÏÐÀÊÒÈÊÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 2/14.02.2022 Ã. 
ÍÀ ÂÚÐÕÎÂÍÈß ÊÀ ÑÀ ÖÈÎÍÅÍ ÑÚÄ, 

II ÍÀ ÊÀ ÇÀ ÒÅË ÍÎ ÎÒ ÄÅ ËÅ ÍÈÅ

Върховният ка са ционен съд на Република България, вто ро 
на ка за тел но от де ле ние, в съ деб но за се да ние на се дем на де се ти 
яну ари през две хи ля ди два де сет и вто ра го ди на в състав:

председател: Галина Тонева, чле но ве: Петя Шишкова, 
Надежда Трифонова,

при секре та ря Г. Иванова и в при съст вието на про ку ро ра 
Любенов из слу ша доклад ва но то от съ дията Н. Трифонова н. д. 
№ 997/2021 го ди на.

Касационното произ вод ст во е обра зу ва но по по вод на постъ-
пи ли жал би от подс. Х. И. чрез за щит ни ка му адв. Д. и от подс. 
М. М. чрез за щит ни ка му адв. И. сре щу въз зив но ре ше ние 
№ 21/13.09.2021 г., поста но ве но по в. н. о. х. д. № 55/2020 г. по 
опи са на Военно-апе ла тив ния съд. В жал ба та на подс. И. се ре ле-
ви рат ка са цион ни те ос но ва ния по чл. 348, ал. 1, т. 1, 2, 3 НПК. 
Посочва се, че са до пус на ти про це су ал ни на ру ше ния от ка те го-
рията на съ щест ве ни те, из ра зя ва щи се в не за ко но съ образ но раз-
глеж да не на де ло то от воен ния съд, на ру ша ва що чл. 6, § 1 от 
Европейската кон вен ция за за щи та на пра ва та на чо ве ка и ос нов-
ни те сво бо ди (ЕКПЧ), твър дят се на ру ше ния на чл. 13, 14 и 303 
НПК. Правят се из во ди, че по то зи на чин се е стиг на ло до непра-
вил но то осъж да не на под съ ди мия, по ра ди което се иска от ка са-
цион ния съд не го во то оправ да ва не.

В жал ба та на подс. М. се со чат ка са цион ни те ос но ва ния по 
чл. 348, ал. 1, т. 1 и 2 НПК, ка то се ак цен ти ра на твър де нието, че 
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съ щест ву ва про ти во ре чие в мо ти ви те на въз зив ния съд от нос но 
до ка за тел ст ве ния ана лиз, оспор ва се год ност та на приоб ще ни ве-
щест ве ни до ка за тел ст ва по де ло то, ка то не на послед но място се 
из тък ват съ обра же ния за на ру ше ния на ма те риал ния за кон, из ра-
зя ва щи се в не из дър жа ни из во ди на въз зив на та ин стан ция до сеж-
но су бек тив на та стра на на деянието – уми съ ла на подс. М. и 
дейст вията му в съ участие с дру гия под съ дим. За отстра ня ва не на 
про пуски те се искат от мя на на въз зив но то ре ше ние и връ ща не на 
де ло то за но во раз глеж да не от друг състав на апе ла тив ния съд.

Недоволен от ре ше нието е оста нал и част ният об ви ни тел, 
кой то го ата ку ва пред ка са цион ния съд, из тък вай ки до во ди за яв-
на неспра вед ли вост на на ло же ни те на под съ ди ми те на ка за ния. 
Моли да се из ме ни ре ше нието на апе ла тив ния съд, ка то се от ме ни 
при ло же нието на чл. 66 НК и под съ ди ми те да из тър пят ефек тив-
но на ка за нията си.

В съ деб но то за се да ние пред ка са цион на та ин стан ция по ве-
ре ни кът на част ния об ви ни тел Д. – адв. Б., раз ви ва ар гу мен ти те 
си в на со ка, че при ло же нието на чл. 66 НК не би постиг на ло це-
ли те на на ка за нието. Моли съ да да се произ не се в по со че ния сми-
съл. Прави иска не и за при съж да не на напра ве ни те от част ния об-
ви ни тел раз носки. Частният об ви ни тел не се явя ва пред ка са-
цион ния съд.

Защитникът на под съ ди мия Х. И. – адв. Д., за явя ва, че под-
дър жа жал ба та, ка то ак цен ти ра на въз ра же нието за на ру ше ние на 
чл. 6, § 1 ЕКПЧ – де ло то е раз гле да но от съд, кой то не из пъл ва 
изиск ва нията за без пристраст ност и не за ви си мост, на вто ро 
място, че са до пус на ти на ру ше ния на про це су ал ни те пра ви ла при 
осъ щест вя ва не на до ка за тел ст ве ния ана лиз, до ве ли до не вер ни 
фак ти чески и прав ни из во ди.

Подсъдимият И. под дър жа до во ди те на за щит ни ка си.
Защитникът на подс. М. М. – адв. И., съ що под дър жа жал ба-

та си, ка то се спи ра на про ти во ре чия в мо ти ви те на апе ла тив ния 
съд от нос но приети те фак ти и до ка за тел ст ве на та им обез пе че-
ност.

Подсъдимият М. се со ли да ри зи ра с мне нието на ад во ка та си.
Представителят на Върховната ка са цион на про ку ра ту ра за-

явя ва, че жал би те на под съ ди ми те не са ос но ва тел ни. Оправдани 
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спо ред не го са оплак ва нията на част ния об ви ни тел, които ка са ят 
спра вед ли вост та на опре де ле ни те на ка за ния. Що се от на ся до ар-
гу мен ти те, свър за ни с ком пе тент ност та на воен ния съд да раз гле-
да де ло то, про ку ро рът под чер та ва, че дру га про це су ал на въз мож-
ност за ко но да те лят не е пред ви дил, още по ве че че в настоящия 
слу чай се ка сае за об ви не ние в из вър ш ва не на престъпле ние, осъ-
щест ве но в съ участие – об стоятел ст во, което пра ви оправ да но 
раз глеж да не то на де ло то от воен ния съд.

Върховният ка са ционен съд, вто ро на ка за тел но от де ле ние, 
ка то об съ ди до во ди те, ре ле ви ра ни в ка са цион ни те жал би на под-
съ ди ми те и на част ния об ви ни тел, ста но ви ще то на стра ни те от 
съ деб но то за се да ние и из вър ши про вер ка на ата ку ва ния въз зи вен 
съ де бен акт в рам ки те на пра во мо щията си, уста но ви след но то.

С при съ да № 9 от 4.07.2019 г. на Пловдивския военен съд, 
поста но ве на по н. о. х. д. № 121/2018 г., под съ ди ми те М. М. и Х. 
И. са приз на ти за ви нов ни в из вър ш ва не на престъпле ние по 
чл. 131, ал. 1, т. 12, пр. 1 във вр. с чл. 129, ал. 2 във вр. с чл. 20, 
ал. 2 НК и са им на ло же ни на ка за ния от по три го ди ни ли ша ва не 
от сво бо да, из тър пя ва не то на които е от ло же но за срок от пет го-
ди ни на ос но ва ние чл. 66 НК. Съдът се е произ не съл по въпро си-
те от нос но ве щест ве ни те до ка за тел ст ва и раз носки те по де ло то.

С ре ше ние № 20 от 4.07.2020 г. на Военно-апе ла тив ния съд 
при съ да та е би ла из ме не на в санк цион на та ѝ част, ка то на ка за-
нията на под съ ди ми те са би ли уве ли че ни на по 6 го ди ни ли ша ва-
не от сво бо да, ка то съ от вет но е би ло от ме не но при ло же нието на 
чл. 66 НК.

С ре ше ние № 183 от 10.12.2020 г. по н. д. № 822/2020 г. на 
Върховния ка са ционен съд, вто ро на ка за тел но от де ле ние, въз зив-
ният съ де бен акт е бил от ме нен и де ло то – вър на то за но во раз-
глеж да не от друг състав на апе ла тив ния съд.

При вто ро то раз глеж да не на де ло то пред въз зив ния съд е 
поста но ве но ре ше ние № 21 от 13.09.2021 г. по в. н. о. х. д. 
№ 55/2020 г., с което е пот вър де на из ця ло пър воин стан цион на та 
при съ да. Това ре ше ние на Военно-апе ла тив ния съд е пред мет на 
настояща та ка са цион на про вер ка.

В ка са цион на та жал ба на подс. Х. И., по да де на чрез за щит-
ни ка му – адв. Д., на ред с оста на ли те оплак ва ния се пра ви въз ра-
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же ние за до пус на то съ щест ве но про це су ал но на ру ше ние, ка то се 
по зо ва ва на чл. 6, § 1 ЕКПЧ. Извежда се на пре ден план те за та, че 
подс. И. е бил ли шен от спра вед лив про цес спо ред стан дар ти те, 
за лег на ли в Конвенцията, за що то де ло то му не е раз гле да но от 
без пристрастен и не за ви сим съд. Основание за то ва твър де ние е 
об стоятел ст во то, че под съ ди мият е ци вил но ли це, а по об ви не-
нието му се е произ не съл военен съд, без престъпле нието, за 
което се тър си на ка за тел на та му от го вор ност, да е свър за но с 
дейност та на въ оръ же ни те си ли, а са мо на ос но ва ние раз по ред ба-
та на чл. 396, ал. 2 НПК – пов диг на то му е об ви не ние за из вър ш-
ва не на престъпле нието в съ участие с воен нослу жещ. Представят 
се до во ди за то ва, че воен ният съд не би мо гъл да се пол з ва със 
ста ту та на ци вил ния при пре ценка за не го ва та без пристраст ност 
и обек тив ност.

Касационната ин стан ция на ми ра, че по со че но то въз ра же ние 
след ва да се раз гле да, пър во, по ра ди ос нов но то му зна че ние за 
раз ви тие на про це са впослед ст вие, как то и пред вид ха рак те ра му 
на обусла вя що по от но ше ние на произ на ся не то по оста на ли те 
оплак ва ния на стра ни те.

Аргументите на ка са то ра сре щу без пристраст ност та и не за-
ви си мост та на воен ния съд, кой то се е произ не съл по об ви не-
нието му, се ос но ва ват на заклю че нията, напра ве ни в ре ше нието 
на Европейския съд по пра ва та на чо ве ка по де ло то Мустафа 
сре щу България от 28.11.2019 г. Защитата на подс. И. ги е поста-
ви ла на вни ма нието на Военно-апе ла тив ния съд при пър во то въз-
зив но раз глеж да не на де ло то, а впослед ст вие са из ло же ни и пред 
ка са цион ния съд. Не са по лу чи ли от го вор в пър во то въз зив но ре-
ше ние, което е ста на ло и ед но от ос но ва нията ка са цион на та ин-
стан ция из рич но да по со чи в ре ше нието си от 10.12.2020 г. по 
н. д. № 822/2020 г. то зи про це су ален про пуск и да от бе ле жи нуж-
да та от произ на ся не по всич ки съ щест ве ни оплак ва ния на за щи-
та та. Дадените ука за ния в от ме ни тел но то ре ше ние на Върховния 
ка са ционен съд не са раз че те ни пра вил но от апе ла тив на та ин-
стан ция и не са на ме ри ли за ко но съ обра зен от го вор в ата ку ва ния 
по настоящо то де ло въз зи вен съ де бен акт.

От съ щест ве но зна че ние за пра вил но то ре ша ва не на пов диг-
на тия спор – из пъл ня ват ли пред ход ни те две ин стан ции кри те-
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риите за без пристрастен и не за ви сим съд в рам ки те на про це са, 
во ден сре щу подс. И., имат ар гу мен ти те от нос но дейст вието на 
Конвенцията и отра же нието на ре ше нията на Европейския съд по 
пра ва та на чо ве ка. Въззивната ин стан ция е от бе ля за ла в мо ти ви те 
си, че те зи ре ше ния „ня мат ха рак те ра на нор ма тив но уста но ве ни 
и не са прав ни нор ми“, как то и че „на ционал ни те съ ди ли ща се ръ-
ко во дят и при ла гат на ционал но то за ко но да тел ст во към съ от вет-
ния мо мент, не за ви си мо да ли то е съ обра зе но с прин ци пи те, 
прокла ми ра ни от Кон вен цията“. 

Касационният съд ще оста ви без ко мен тар пър ва та част от 
го ре из ло же ни те мо ти ви, до кол ко то в прав на та те ория ни ко га не 
се е застъп ва ла те за та, че съ деб ни те ре ше ния, би ло то и та ки ва на 
меж ду на род на юрис дик ция, са нор ма тив ни ак то ве. Аргументи 
оба че след ва да се из ло жат от нос но те за та на въз зив ния съд за 
при ло жи мо то пра во при ко ли зия меж ду вътреш но то за ко но да тел-
ст во и меж ду на род ни те до го во ри, по които Република България е 
стра на.

Съгласно чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република Бълга-
рия меж ду на род ни те до го во ри, ра ти фи ци ра ни по кон сти ту ционен 
ред, об на род ва ни и влез ли в си ла за Република България, са част 
от вътреш но то пра во на стра на та. Те имат пре дим ст во пред те зи 
нор ми на вътреш но то за ко но да тел ст во, които им про ти во ре-
чат. Европейската кон вен ция за за щи та на пра ва та на чо ве ка и ос-
нов ни те сво бо ди без спор но е от то зи вид меж ду на род ни ак то ве, 
ста на ли част от вътреш но то ни за ко но да тел ст во, ра ти фи ци ра на, 
ДВ, бр. 80 от 1992 г., в си ла от 7.09.1992 г. Изхождайки от пря ко-
то ѝ дейст вие, след ва да се приеме, че ре ше нията на Европейския 
съд по пра ва та на чо ве ка по по вод на при ло же нието на тексто ве те 
ѝ съ що имат об вър з ва що дейст вие, ако не про ти во ре чат на кон-
сти ту цион ни раз по ред би в стра на та членка. Противо речие с 
Консти туцията на Република България в конкрет ния слу чай не се 
уста но вя ва, тъй ка то раз по ред би те ѝ въ веж дат изиск ва ния за съ-
щест ву ва не то на не за ви сим и без пристрастен съд, кой то тряб ва 
да оси гу ри ра вен ст во на стра ни те и усло вия за състе за тел ност 
(чл. 117, ал. 1 и чл. 121, ал. 2 от Конституцията). Именно то ва 
осо бе но важ но изиск ва не към съ да е за лег на ло и в ос нов ни те пра-
ва и сво бо ди, га ран ти ра ни с най-го ля ма си ла от Европейската 
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кон вен ция за за щи та на пра ва та на чо ве ка и ос нов ни те сво бо ди – 
чл. 6. Особената му зна чи мост се обусла вя от отстоява ни те прин-
ци пи за вър хо вен ст во на за ко на и га ран ти ра ефек тив ност та при 
упраж ня ва не то на оста на ли те ос нов ни пра ва и сво бо ди.

Изложените ар гу мен ти от хвър лят ка то не за ко но съ образ но и 
непра вил но ста но ви ще то на въз зив ния съд, че раз по ред би те на 
Конвенцията са непри ло жи ми в слу чай на про ти во ре чие с 
вътреш но то за ко но да тел ст во, респ., че бъл гар ският съд не е об-
вър зан от произ на ся не то на Европейския съд по пра ва та на чо ве-
ка в не го ви те ре ше ния по въпро си, които ка са ят уста но вя ва не на 
на ру ше ния, до пус на ти при пра во раз да ва не то в България. Това, че 
на ционал ният съд не е длъ жен по си ла та на са ма та Конвенция да 
им при да де пря ко дейст вие, не оз на ча ва, че не след ва с ин стру-
мен ти те на на ционал но то за ко но да тел ст во да се тър сят пъ ти ща за 
пре дот вра тя ва не на послед ва щи по доб ни на ру ше ния. Европей-
ският съд в Страсбург по прин цип „ня ма за за да ча да опре де ли 
как ви ко рек тив ни мер ки са под хо дя щи за из пъл не ние на за дъл же-
нията на дър жа ва та от вет ник“ (де ло то Broniowski сре щу Полша), 
но оста ва от го вор ност та за дър жа ва та „да сло жи край на на ру ше-
нието и да попра ви на ру ше нието му по та къв на чин, че да се въз-
ста но ви в макси мал на въз мож на сте пен по ло же нието, съ щест ву-
ва ло пре ди на ру ше нието“ (де ло то Brumarescu сре щу Румъния).

На след ва що място, ка са цион на та ин стан ция на ми ра за нуж-
но да из ло жи съ обра же ния във връз ка с естест во то на ци ти ра но то 
ре ше ние Мустафа сре щу България, от но си мост та му към настоя-
щия ка зус и после ди ци те, които би след ва ло то да има.

Безспорно раз по ред ба та на чл. 396, ал. 2 НПК пред виж да из-
вън ред на ком пе тент ност на воен ни те съ ди ли ща по от но ше ние на 
де ла за престъпле ния, из вър ше ни от граж дан ски ли ца, съв мест но 
с те зи, по со че ни в ал. 1 на съ щия текст. Европейският съд по пра-
ва та на чо ве ка в не ед но ре ше ние (Ergin сре щу Турция, 
№ 47533/1999 г., Maszni сре щу Румъния, № 59892/2000 г.), как то 
и по де ло то Мустафа сре щу България после до ва тел но отстоява 
те за та, че слу чаите, в които ци вил ни ли ца са из пра ве ни пред 
военен съд, след ва да са стро го ли ми ти ра ни, то ва тряб ва да ста ва 
са мо по на ло жи тел ни при чи ни, на ли чието на които да се уста но-
вя ва във все ки конкре тен слу чай. Дадено е заклю че ние, че та ки ва 
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на ло жи тел ни при чи ни не са би ли на ли це в про це са, про ве ден в 
Република България сре щу под съ ди мия Мустафа по об ви не ние за 
из вър ше ни престъпле ния по чл. 321 и чл. 242 във вр. с чл. 20 НК. 
Изклю чителната ком пе тент ност на воен ния съд съ образ но 
чл. 396, ал. 2 НПК да раз гле да де ло сре щу ци вил но ли це и лип са-
та на кри те рии за ин ди ви ду ал на пре ценка на все ки от де лен слу-
чай са опре де ле ни от Съда по пра ва та на чо ве ка ка то на ру ше ние 
на чл. 6, § 1 от Конвенцията по де ло то Мустафа сре щу България. 
Подобни съж де ния са из ка за ни и в ре ше нията Ergin сре щу Турция 
и Maszni сре щу Румъния.

Обстоятелството, че ста ту тът на воен ни те съ дии е мно го 
бли зък до то зи на съ диите от об щи те съ ди ли ща, не да ва доста тъч-
но убе ди тел ни ар гу мен ти, за да се за щи ти те за та, че е на ли це без-
пристрастен съд. Противопоставими на те зи до во ди са ар гу мен-
ти те на ка са то ра, на ме ри ли своето пот вър ж де ние в мо ти ви те към 
ре ше нието по де ло то Мустафа сре щу България – че под чи ня ва-
не то 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 заклю че ние, че военните 
съдилища не мо гат да се при рав нят на съ ди ли ща та с об ща ком пе-
тент ност.

В прак ти ка та си Съдът по пра ва та на чо ве ка не вед нъж е под-
чер та вал, 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 без пристраст ност, пред ви де ни в чл. 6, § 1 от 
Конвенцията – Morris сре щу Обединеното крал ст во, № 38784/97, 
§ 59, ЕСПЧ 2002 I; Cooper сре щу Обединеното крал ст во [GC], 
№ 48843/99, § 106, ЕСПЧ 2003-XII; Цnen сре щу Турция, (дек.), 
№ 32860/96, 10 февру ари 2004 г.). Направена е из рич на та уго вор-
ка, че и в то зи слу чай престъп на та деятел ност след ва да е свър за-
на с ра бо та та им в ар мията, воен на та дис ципли на или воен ното 
иму щест во.

В настоящия ка зус об ви не нието сре щу подс. И. е за из вър-
ше но престъпле ние по чл. 131, т. 12 във вр. с чл. 129 във вр. с 
чл. 20, ал. 2 НК – при чи ня ва не на те лес на повре да по ху ли ган ски 
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под бу ди в съ участие с воен нослу же щия подс. М. Делото е раз гле-
да но от воен но-окръж ния и от воен но-апе ла тив ния съд са мо по-
ра ди об стоятел ст во то, че един от под съ ди ми те е бил воен нослу-
жещ, без да се напра ви конкрет на пре ценка на всич ки об стоятел-
ст ва, от но си ми към ро ля та на ци вил но то ли це в престъп на та 
деятел ност. Именно илюстри ра на та с настоящо то произ вод ст во 
из клю чи тел на ком пе тент ност на воен ни те съ ди ли ща да раз гле дат 
де ло сре щу ци вил но ли це, лип са та на раз пи са ни от на ционал но то 
ни за ко но да тел ст во кри те рии за по доб на конкрет на и де тайл на 
пре ценка, как то и на чи нът на струк ту ри ра не на воен ни те съ ди ли-
ща и при над леж ност та на съ диите към воен ни те струк ту ри во дят 
до из во да, че е на ли це на ру ша ва не на пра во то по чл. 6, § 1 от 
Конвенцията.

Тук след ва да се по со чи и фак тът, че спря мо подс. М. (воен-
нослу жещ към мо мен та на из вър ш ва не на престъплението) не са 
из ло же ни об стоятел ст ва, които да свър жат престъп на та му 
деятел ност с воен ни въпро си, иму щест во на ар мията или дис-
ципли нар ни на ру ше ния. В ци ти ра но то ре ше ние на ЕСПЧ, с което 
е приз на то на ру ше ние на чл. 6 § 1 от Конвенцията от стра на на 
България, се по соч ва, че 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.

От из ло же но то мо же да се напра ви из во дът, че при раз глеж-
да не то на настоящо то де ло е до пус на то съ щест ве но на ру ше ние 
на про це су ал ни те пра ви ла от ка те го рията на аб со лют ни те – де ло-
то е раз гле да но от съд, кой то не из пъл ва кри те риите за без-
пристраст ност и не за ви си мост.

Поставя се ре зон но въпро сът за на чи на, по кой то то ва на ру-
ше ние би се отстра ни ло. Към настоящия мо мент не са пред приети 
за ко но да тел ни про ме ни в из пъл не ние на ре ше нието на ЕСПЧ по 
делото Мустафа сре щу България. Продължава да е в си ла раз по-
ред ба та на чл. 396, ал. 2 НПК, опре де ля ща из клю чи тел на та ком-
пе тент ност на воен ни те съ ди ли ща. За съ да оста ва въз мож ност та 
да при ло жи Конвенцията ди рек т но след кон ста ти ра не на ко ли зия 
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меж ду нейни те раз по ред би и те зи в на ционал но то за ко но да тел-
ство с оглед на из ло же ни те по-го ре ос но ва ния. Не би би ло прав но 
до пусти мо да про дъл жи то ле ри ра не то на на ру ше ния на 
Конвенцията в на ционал на та ни прав на систе ма, още по ве че от-
но си ми към изиск ва нията за спра вед лив про цес, обез пе чен с га-
ран циите за без пристрастен и не за ви сим съд. Противното би оз-
на ча ва ло да се мул типли ци ра произ на ся не то на съ деб ни ак то ве, 
да ва щи ос но ва ния за поста но вя ва не на но ви ре ше ния от Съда по 
пра ва та на чо ве ка, уста но вя ва щи на ру ше ния на Конвенцията, до-
пус на ти от бъл гар ско то пра во раз да ва не. Правомощията на ка са-
цион на та ин стан ция по кон трол за ма те риал на и про це су ал на за-
ко но съ образ ност спря мо съ деб ни те ак то ве изиск ват отстра ня ва не 
на кон ста ти ра но то на ру ше ние чрез про веж да не то на пов то рен 
про цес сре щу под съ ди ми те, га ран ти ращ в пъл на сте пен спаз ва не-
то на ос нов ни те им пра ва по чл. 6, § 1 от Конвенцията.

Възстановяването на на ру ше но то пра во ще се ре али зи ра с 
от мя на та на въз зив ния и на пър воин стан цион ния акт и връ ща не-
то на де ло то за но во раз глеж да не от ста дия на раз по ре ди тел но то 
за се да ние пред пър ва та ин стан ция. Там съ дията доклад чик след-
ва да пре це ни не са ли на ли це ос но ва ния за прекра тя ва не на съ-
деб но то произ вод ст во и връ ща не на де ло то на воен ния про ку рор. 
Доводите му тряб ва да са ар гу мен ти ра ни при спаз ва не на изиск-
ва нията на Конвенцията за раз глеж да не на де ло то от без-
пристрастен и не за ви сим съд и съ образ но поста но ве но то осъ ди-
тел но ре ше ние на Съда по де ло то Мустафа сре щу България, 
което не е би ло факт при вна ся не на об ви ни тел ния акт във воен-
но-окръж ния съд. Прокурорът от своя стра на ще ре ши да ли да из-
пра ти всич ки ма те риали на об ща та про ку ра ту ра за вна ся не на 
един об ви ни те лен акт сре щу два ма та об ви ня еми по ра ди на ли чие 
на свър за ни фак ти, или да упраж ни пра во мо щията по чл. 216, 
ал. 1 НПК, ако са на ли це об стоятел ст ва, които да мо ти ви рат из-
вод за ком пе тент ност на воен ния съд по от но ше ние на М.

Неоснователно се явя ва иска не то на за щит ни ка на подс. И. 
за не го во то оправ да ва не от ка са цион ния съд не са мо за ра ди из ло-
же ни те ве че ар гу мен ти, опре де ля щи раз лич но раз ви тие на про це-
са, но и за ра ди прин цип на та не въз мож ност ка са цион на та ин стан-
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ция в рам ки те на пра во мо щията си (с из клю че ние на те зи по 
чл. 354, ал. 5, пр. 2 НПК) да приеме но ви фак ти чески по ло же ния.

Конкретните дейст вия на ка са цион на та ин стан ция при уста-
но ве но съ щест ве но про це су ал но на ру ше ние от ка те го рията на аб-
со лют ни те, до пус на то и от две те пред ход ни ин стан ции, са в уни-
сон с глав на та цел на триин стан цион но то произ вод ст во, която е 
да се оси гу ри в макси мал на сте пен про вер ка на съ деб ни те ак то ве, 
та ка че да не оста не в прав на та дейст ви тел ност не за ко но съ обра-
зен та къв.

Предвид кон ста ти ра но то на ру ше ние и ос но ва тел ност та на 
въз ра же нието на ка са то ра за на ру ше но пра во по чл. 6, § 1 от 
Конвенцията, което пре допре де ля и послед ва щи те про це су ал ни 
дейст вия по от мя на на пред ход ни те съ деб ни ак то ве, ка са цион-
ният съд ня ма да взе ме от но ше ние по оста на ли те до во ди за про-
це су ал ни про пуски, от но си ми към ана ли тич на та дейност на съ да 
по ана лиз на до ка за тел ст ва та, и до пусти мост та на част от тях и по 
те зи за спра вед ли вост та на на ка за нията. При но во то раз глеж да не 
на де ло то то ва ще сто рят съ деб ни те ин стан ции, пред които ще се 
раз вие произ вод ст во то.

Предвид из ло же но то и на ос но ва ние чл. 354, ал. 1, т. 5 във 
вр. с ал. 3, т. 2 НПК Върховният ка са ционен съд, вто ро на ка за тел-
но от де ле ние,

Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ въз зив но ре ше ние № 21 от 13.09.2021 г., поста но-

ве но по в. н. о. х. д. № 55/2020 г. по опи са на Военно-апе ла тив ния 
съд, и ОТМЕНЯ пот вър де на та с не го при съ да от 4.07.2019 г. на 
Пловдивския воен но-окръ жен съд по н. о. х. д. № 121/2018 г.

Връща де ло то за но во раз глеж да не на пър воин стан цион ния 
съд от ста дия на раз по ре ди тел но то за се да ние.

Решението е окон ча тел но.
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Бележка на ре дак цията: 

На 21 сеп тем ври 2006 г. Европейският съд по пра ва та на чо-
ве ка (ЕСПЧ) поста но ви осъ ди тел но ре ше ние по де ло то Масзни 
сре щу Румъния, ка то прие, че осъж да не то на ци ви лен граж да нин 
от военен съд про ти во ре чи на чл. 6 от Европейската кон вен ция за 
пра ва та на чо ве ка. Решението бе публи ку ва но в бр. 3/2015 г. на 
сп. „Адвокатски преглед“. 

На съ що то ос но ва ние на 24 март 2015 г. ЕСПЧ осъ ди 
Румъния по де ло то Поп и др. сре щу Румъния. Решението бе 
публи ку ва но в бр. 4–5/2016 г. на сп. „Адвокатски преглед“.

Публикувахме те зи ре ше ния по ра ди то ва, че бъл гар ско то за-
ко но да тел ст во съ що поз во ля ва осъж да не то на ци вил ни граж да ни 
от военен съд, а ре ше нията на ЕСПЧ бе зуслов но изиск ват про мя-
на на нор ма тив на та уред ба. 

На 28 ноем ври 2019 г., мал ко след смър т та на ад во кат 
Йорданка Вандова, ЕСПЧ поста но ви осъ ди тел но ре ше ние по за-
ве де но то от нея де ло Мустафа сре щу България. То бе публи ку ва-
но в бр. 5/2020 г. на сп. „Адвокатски преглед“. В не го се по соч ва, 
че „раз по 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 престъпле 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“ (§ 45), оче вид но в 
про ти во ре чие с прак ти ка та на ЕСПЧ.

На 9 юни 2020 г. в Народното събра ние бе ше вне сен за ко-
нопроект от три ма пред ста ви те ли на пар тия ГЕРБ, кой то раз-
прости ра ше систе ма та на воен но то пра во съ дие вър ху граж дан ски 
ли ца. В мо ти ви те на за ко нопроек та воен ни те съ ди ли ща бя ха по-
со че ни ка то „еле мент от струк ту ра та на не за ви си ми те ор га ни на 
съ деб на та власт в Република България и съ щевре мен но – част от 
систе ма та на на ционал на та си гур ност“. По то зи по вод De facto.bg 
по мести ста тията на ад во кат Даниела Доковска „За нуж да та от 
че те не пре ди пи са не (на законопроекти)“. Законопроектът не бе-
ше гла су ван, но пробле мът оста на. 

Бездействието на за ко но да тел на та власт до ве де до публи ку-
ва но то по-го ре ре ше ние на Върховния ка са ционен съд, спо ред 
което пра во мо щията на воен ни те съ ди ли ща по от но ше ние на ци-
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вил ни те граж да ни ще бъ дат иг но ри ра ни по си ла та на пря ко то 
дейст вие на ЕКПЧ.

С та зи бе леж ка ре дак цията на сп. „Адвокатски преглед“ си 
поз во ля ва да из тък не, че ад во ка ту ра та из пъл ня ва дъл га си да 
привли ча вни ма нието на на род ни те пред ста ви те ли към важ ни за-
ко но да тел ни въпро си, а не ре ша ва не то им во ди не са мо до на кър-
ня ва не на пра ва та на бъл гар ски те граж да ни, но и до зле поста вя не 
на дър жа ва та пред меж ду на род ни те ин сти ту ции. 


